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אא 
  :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا, وبعد

مــد  فيــه شــتات كــالم العالمــة حمُ مجعــتا كتــاب األســامء والــصفات ,فهــذ
ُاخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا وقفــت عليــه مــن  نــارص الــدين األلبــاين

تراثــه املطبــوع واملــسموع, مــع ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــىل القــارئ 
الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها, إال أنني أفردت منـه بعـض األبـواب 

  .َ عمل مستقلمثل الكالم عىل صفة العلو والنزول اإلهلي فجعلت ذلك يف
َّ وقــد ضممت هــذا الكتــاب إىل عمــيل املوســوعي الــذي مــن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ ــ َ
ًموسوعة العالمة األلباين قسم العقيدة, لكن رأيت نرشه مفردا ليسهل تناوله  ُ
للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنــــــني هبــــــذا املوضــــــوع اخلطــــــري عــــــىل وجــــــه 

  .اخلصوص, واهللا من وراء القصد
  وكتب

  مد بن سامل آل نعامنشادي بن حم.د
  يف صنعاء اليمن

  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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ِّكثري من الناس من هؤالء املوحدين يمرون عىل بعض اآليات التي :الشيخ
ني ملـا تتـضمن فيها تتضمن عقيدة وبعض األحاديث األخرى وهم غـري منتبهـ

وهــي مــن متــام اإليــامن بــاهللا عــز وجــل, ! هــذه النــصوص مــن عقيــدة صــحيحة
ًخذوا مثال عقيدة أو اإليامن بعلو اهللا عز وجل عىل خلقه أنا أعرف بالتجربـة 
ِّأن كثريا من إخواننا املوحدين السلفيني يعتقدون معنا بأن اهللا عز وجل عىل  ً

نهم حيــــنام يــــأتيهم معتــــزيل العــــرش اســــتوى دون تأويــــل ودون تكييــــف ولكــــ
عرصي أو جهمـي عـرصي, أو ماتريـدي أو أشـعري عـرصي فيلقـي إليـه شـبهة 
َقائمة عىل ظاهر آية مل يفهم معناها ال املوسوس وال املوسوس إليه, فيحار  َْ ِْ
ًيف عقيدته ويضل عنها بعيدا, ملاذا? ألنه مل يتلقن العقيدة الصحيحة من كل 

ِ كتاب ربنا وحديث نبيناَّاجلوانب التي تعرض لبياهنا ُِ ُ.  
žåflß@žáŽnäčßcc@¿@﴿: اهللا عـــز وجـــل يقـــول: حيـــنام يقـــول املعتـــزيل املعـــارص

čõbflàŞÛa﴾)وأنـتم تقولـون إن اهللا يف الـسامء, وهـذا معنـاه أنكـم جعلـتم )١٦:امللك ,
ًمعبودكم يف ظرف هو السامء املخلوقة, مـا أريـد أن أخـوض طـويال يف هـذه 

د هو التذكري فقط, وإال فالبحث يف هذه اجلزئية حيتاج القضية; ألن املقصو
إىل جلــــسة خاصــــة, أريــــد مــــن هــــذا املثــــال أن عقيــــدة التوحيــــد بكــــل لوازمهــــا 
ومتطلباهتــا ليــست واضــحة يف أذهــان الــذين آمنــوا بالعقيــدة الــسلفية, ال أعنــي 
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 اآلخرين الذين اتبعوا اجلهمية أو املعتزلة أو املاتريدية أو األشاعرة يف مثل
هـــذه املـــسألة, فأنـــا أرمـــي هبــــذا املثـــال إىل أن املـــسألة ليـــست باليـــرس الــــذي 
يصوره اليوم بعض إخواننا الدعاة الذين يلتقون معنا يف الـدعوة إىل الكتـاب 
والــــسنة وعــــىل مــــنهج الــــسلف الــــصالح, أن األمــــر لــــيس هبــــذه الــــسهولة التــــي 

 جاهليــة يــدعيها بعــضهم, والــسبب يف هــذا مــا ســبق بيانــه منــي مــن الفــرق بــني
ال إلــــه إال اهللا فيــــأبون; ألهنــــم : املــــرشكني األولــــني حيــــنام يــــدعون أن يقولــــوا

يفهمــون معنــى هــذه الكلمــة الطيبــة, وبــني املــسلمني املعــارصين اليــوم حيــنام 
يقــول هــذه الكلمــة لكــنهم يــأبون معناهــا الــصحيح, هــذا الفــرق اجلــوهري هــو 

عــز وجــل عــىل خملوقاتــه اآلن متحقــق يف مثــل هــذه العقيــدة, عقيــدة علــو اهللا 
ŽåflàžyŞŠÛa@﴿كلها, فهذا حيتاج إىل بيان, وال يكفي أن يعتقد املسلم فقط معنى 

@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ﴾) ارمحـوا مـن يف األرض يـرمحكم مـن «: , ومعنـى)٥:طـه
ارمحوا من يف األرض يـرمحكم مـن «, دون أن يعرف أن يف هنا »يف السامء
:  يف قولــه تعــاىل"يف" هــذا احلــديث هــي كـــ يف هــذه الظرفيــة يف» يف الــسامء

﴿@@@@@čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc﴾) مـن عـىل الـسامء, حتـى إذا جـاء ذلـك :  أي)١٦:امللـك
أنـتم جتعلـون ربكـم يف ظـرف : املعتزيل أو األشعري ووسوس إليه وقال لـه

ÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@ó﴿: ال ال منافاة بني قوله تعاىل: يف السامء, فيكون اجلواب عنده
@ôflìflnža@”žŠflÈÛa﴾)٥:طه(وبني قوله , :﴿@@@@čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc﴾)يف«; ألن )١٦:امللك« 

ً هناك, والدليل كثري وكثري جدا, من هذا احلديث املتداول »عىل«هنا بمعنى 
ارمحوا «: عىل ألسنة الناس, وهو بمجموع طرقه واحلمد هللا حديث صحيح

الديدان التي هي يف األرض, وإنام مـن ال يعني احلرشات و» من يف األرض
أي مـن عـىل » يرمحكم مـن يف الـسامء«عىل األرض من اإلنسان واحليوان, 
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الــسامء, فمثــل هــذا التفــصيل ال بــد أن يكــون املــستجيبون لــدعوة احلــق عــىل 
  .بينة من األمر

ِّويقـــــرب لكـــــم هـــــذا أن تتـــــذكروا حـــــديث اجلاريـــــة وهـــــي راعيـــــة غـــــنم كـــــام  ُ
 الرســــول عليــــه الــــسالم, وأنــــتم إن شــــاء اهللا ذاكــــرون تعلمــــون, حيــــنام ســــأهلا

لـو .يف الـسامء: قالـت» أيـن اهللا?«: احلديث, وإنام أذكـر بالـشاهد منـه قـال هلـا
يف كـــل مكـــان, بيـــنام اجلاريـــة : ســـألت اليـــوم كبـــار شـــيوخ األزهـــر لقـــالوا لـــك

حتسن اجلواب, وهي جاريـة راعيـة غـنم, مـا هـو الـسبب? ألهنـا كانـت تعـيش 
نــــا العــــرصي جــــو ســــلفي, أي جــــو ســــني بــــالتعبري العــــام; ألهنــــا يف جــــو بتعبري

, هـذه املدرسـة مل صًخترجت كام يقولون أيضا اليوم من مدرسة الرسـول 
تكــن خاصــة يف بعــض الرجــال وال يف بعــض النــساء, وإنــام كانــت تنتقــل مــن 
نــــاس إىل نــــاس فــــتعم الــــسكان مجــــيعهم مــــن رجــــال ونــــساء; ولــــذلك عرفــــت 

 يف صالعقيـدة الـصحيحة التـي جـاء هبـا رسـول اهللا اجلارية وهي راعية غنم 
  .الكتاب ويف السنة

اليوم مل يوجد يشء من هذا, من هذا البيان وهذا الوضوح, بحيـث أنـه لـو 
 بـل لـو سـألت راعـي أمـة ومجاعـة قـد حيـار يف −  مـا أقـول راعيـة غـنم− سألت 

  .اجلواب, كام حيار الكثريون اليوم
ثبيتهـــا يف قلـــوب النـــاس, مـــا يكفـــي أن ًفـــإذا قـــضية الـــدعوة إىل التوحيـــد وت

ًنمـــــرر آيـــــات كـــــام كـــــان األمـــــر يف العهـــــد األول; ألهنـــــم أوال كـــــانوا يفهمـــــون  ِّ
ًالعبارات العربية بيرس, وثانيا مل يكن هناك زيغ وانحراف يف العقيدة نبع من 
الفلــسفة ومــن علــم الكــالم, فقــام يعــارض العقيــدة الــسليمة, فــنحن أوضــاعنا 
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, فـال جيــوز أن نتـوهم بـأن الــدعوة إىل العقيـدة الــصحيحة ًاليـوم ختتلـف متامــا
هــي اليــوم مــن اليــرس, كــام كــان األمــر يف ذلــك اليــوم مــن اليــرس, وأقــرب لكــم 
هــذا بمثــل ال خيتلــف فيــه اثنــان وال ينــتطح فيــه عنــزان إن شــاء اهللا, مــن اليــرس 
ًاملعــــروف يومئــــذ أن الــــصحايب يــــسمع احلــــديث مــــن رســــول اهللا مبــــارشة ثــــم  ٍ

 يــــسمع احلــــديث مــــن الــــصحايب مبــــارشة وهكــــذا نقــــف عنــــد القــــرون التــــابعي
علــم احلــديث, مل : الثالثــة املــشهود هلــا باخلرييــة هــل كــان هنــاك يشء اســمه

يكن هناك يشء اسمه علم احلديث, علم اجلرح والتعديل مل يكن يشء منه 
هنــاك, أمــا اآلن فهــذا أمــر ال بــد منــه, وهــو فــرض مــن فــروض الكفايــة, العــامل 

ًكي يتمكن من معرفة هذا حديث صحيح أو ضعيف, ليس هذا ميرسا اليوم ل
 صلـه كـام كـان األمـر بالنـسبة للــصحايب; ألنـه يتلقـى احلـديث مـن فـم النبــي 

ًغــضا طريــا, ثــم التــابعي يتلقــاه مــن الــصحابة الــذين زكــوا بــشهادة اهللا عــز وجــل  ً
ًهلــــم إىل آخــــره, فــــام كــــان ميــــسورا يومئــــذ لــــيس ميــــسورا اليــــوم, هلــــذا ين بغــــي ًٍ

مالحظة هذا األمر, واالهتامم كام ينبغي مما يتناسب مـع املـشاكل املحيطـة 
بنــا اليــوم بــصفتنا مــسلمني, مــا مل يكــن املــسلمون األولــون قــد أحــاط هبــم ممــا 
أحاط بنا من اإلشكاالت والشبهات وعلم الكالم, من أجل ذلك, أو حيسن 

 ملـا صنبـي بنا أن نذكر مـن أجـل ذلـك يف بعـض األحاديـث الـصحيحة أن ال
منـا : , قـالوا»للواحـد مـنهم مخـسون مـن األجـر«: ذكر الغرباء يف بعضها, قال
إنكـم «: َّ, ثم علل ذلك بقولـه عليـه الـسالم»منهم«: يا رسول اهللا أم منهم, قال

ًجتدون عىل احلق أنصارا, وال جيدون عىل احلق أنصارا , هذا من مقتىض »ً
كــــن يف الــــزمن األول, ال شــــك أنــــه الغربـــة الــــشديدة القائمــــة اليــــوم, التــــي مل ت

الــــزمن األول الغربــــة كانــــت بــــني رشك وتوحيــــد, بــــني كفــــر وإيــــامن, أمــــا اآلن 
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ًاملشكلة بني املسلمني أنفسهم, فهذه قـضية ينبغـي االنتبـاه هلـا أوال, ثانيـا ال : ً
ًينبغي أن يقول ناس من الناس ولنقل نحن مثال معرش السلفيني املحصورين 

 ينبغــي أن ننتقــل إىل مرحلــة أخــرى غــري مرحلــة الــدعوة يف بلــد مــا, نحــن اآلن
إىل التوحيد, وأعني هبذه املرحلة األخرى هو العمل السيايس, ال ينبغي أن 
ًنقــول هــذا; ألن اإلســالم دعوتــه دعــوة حــق أوال, وعامــة ثانيــا, نحــن مــا نــدري  ً
مــن أيــن ســتنبغ احلركــة التــي يبــدأ منهــا حتقيــق احلكــم باإلســالم يف أرض اهللا 

ًواسعة, ولذلك فيجب أن تكون دعوتنا عامة, إن كانت مثال دعوتنا يف بلـد ال
نحــن عــرب والقــرآن نــزل : ًعــريب كمثــل بلــدنا هــذا مــثال, فــام ينبغــي أن نقــول

بلغتنـــــا العـــــرب, مـــــع أننـــــا نـــــذكر بـــــأن العـــــرب اليـــــوم كـــــبعض األعـــــاجم الـــــذين 
ا اســـتعربوا, فـــالعرب اليـــوم اســـتعجموا; بـــسبب بعـــدهم عـــن لغـــتهم, وهـــذا ممـــ

أبعــدهم عــن فهــم كتــاب رهبــم وســنة نبــيهم, فهــب أننــا نحــن العــرب هنــا فهمنــا 
ًاإلســالم فهــام صــحيحا, فــال نقنــع بأننــا نكفــي نحــن أن نعمــل عمــال سياســيا,  ًً ً
ونحـــرك النـــاس ونـــشغلهم بالـــسياسة عـــام جيـــب علـــيهم مـــن االشـــتغال بفهـــم 

ًاإلسالم كام قلنا آنفـا, لـيس حمـصورا بالعقيـدة بـل بالعبـادة, ويف  املعـامالت ً
ًويف الــسلوك, أنــا ال أعتقــد أن هنــاك يف األرض اإلســالمية العامــة شــعبا يعــد 
املاليــني يمكــن أن يعتمــد علــيهم بــأهنم فهمــوا اإلســالم هبــذه األمــور الثالثــة 

ُعقيدة, وعبادة, وسلوكا, وربوا عىل هذه الرتبية, ال أعتقـد : التي سبق ذكرها ً ً ً
ـــدا حـــول ونركـــز حـــول نقطتـــني ًهـــذا موجـــود; ولـــذلك نحـــن ندنـــدن دائـــام ً وأب

الرتبيـة, : أساسيتني, وكثـري مـن إخواننـا احلـارضين يعلمـون ذلـك حيـنام نقـول
فــإنام نعنــي مــن هــذه الرتبيــة الرتبيــة القائمــة عــىل التــصفية, فــال بــد مــن األمــرين 
ًمعا, التصفية والرتبية, فإن كان هناك نوع من التصفية فهو يف العقيدة, وليس 
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 ويف شعب قد يعد املاليني, وإنام ذلك يف أفراد مـنهم ضـاعوا بصورة عامة,
يف هـــذا املجتمـــع الواســـع, ولـــيس هلـــم كلمـــة ولـــيس هلـــم مـــا جيمعهـــم حتـــى 
يكونــوا كتلــة واحــدة, بحيــث يمكــنهم أن يــؤثروا يف ذلــك املجتمــع الــذي هــو 
ًجــزء مــن املجتمــع اإلســالمي الكبــري, أعنــي شــعبا مــن الــشعوب, فقــد يكــون 

ًموا اإلسالم فهام صحيحا من كل اجلوانب نفـرتض هـذا وهـذا هناك أفراد فه ً
ــــــل وال مخــــــسة وال عــــــرشة وال عــــــرشين  ــــــد جــــــدا; ألين أعتقــــــد أن فــــــردا ب ًبعي ً
يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية, تـصفية اإلسـالم ممـا دخـل فيـه يف كـل 
جوانب اإلسالم من عقيدة من عبادة من سـلوك مـن معاملـة مـا شـابه ذلـك, ال 

ن ينهض هبذا الواجب أفـراد قليلـون خاصـة يف هـذا املجتمـع الـذي يستطيع أ
يعــد املاليــني ال بــد مــا يكــون هنــاك املئــات مــن الــدعاة الــذين فهمــوا اإلســالم 
ًفهــام صــحيحا, ثــم قــاموا بواجــب تربيــة مــن حــوهلم, الرتبيــة هــذه اآلن مفقــودة  ً

ضيتني ولذلك سيكون للتحرك السيايس اآلن آثار سيئة قبل حتقيق هاتني القـ
اهلامتني التصفية والرتبية, هل نعني بتحقيق بكلمـة التحقيـق حتقيـق ذلـك يف 
ًاملجتمــــع اإلســــالمي كلــــه, هــــذا ممــــا ال نفكــــر فيــــه وال منامــــا; ألن هــــذا أمــــر 

flÝflÈflvÛ@Ùşifl‰@flõbfl‘@žìÛflë@@@@@@﴿: مستحيل; ألن اهللا عز وجل يقول يف القرآن الكريم
@@@@aflŒflí@üflë@ñfl†čyaflë@òŞßc@flbŞäÛa@fĺ čÐčÜflnž‚Žß@flæìÛ ,@@@@Ùşifl‰@fláčyfl‰@žåflß@bÛg﴾)هـؤالء )١١٩،  ١١٨:هود ,

ًاملرحومــون ال يتحقــق فــيهم أهنــم مرحومــون فعــال مــن ربنــا تبــارك وتعــاىل إال 
ًإذا فهمـــوا اإلســـالم فهـــام صـــحيحا, وربـــوا أنفـــسهم أيـــضا عـــىل هـــذا اإلســـالم  ً ً

ن ال ننكر العمل الصحيح, فاالشتغال اآلن بام يسمى بالعمل السيايس, ونح
ـــا نعتقـــد بالتسلـــسل املنطقـــي الـــرشعي يف آن واحـــد, أن نبـــدأ  الـــسيايس, لكنن
ًبالعقيــدة ونثنــي بالعبــادة وبالــسلوك تــصحيحا لكــل هــذه األمــور, ثــم ال بــد أن 
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إدارة شــؤون : يــأيت يــوم ال بــد مــن العمــل الــسيايس فيــه; ألن الــسياسة معناهــا
يــد وبكـر وعمـر الــذي هـو يــرتيس األمـة, مـن الــذين يـدير شـؤون األمــة, لـيس ز

عىل مجاعة أو يوجـه مجاعـة هـذا أمـر األمـري اإلمـام األول, يعنـي الـذي يبـايع 
من قبل املسلمني فهذا هو الذي جيب أن يكون عىل معرفة بـسياسة الواقـع, 
أمــــا أن نــــشغل أنفــــسنا بــــأمور نحــــن لــــو عرفناهــــا حــــق املعرفــــة ال نــــتمكن مــــن 

ًإدارهتا; لنرضب مثال واضحا جـدا ً  اليـوم مـع األسـف الـشديد, هـذه احلـروب ً
القائمـــة ضـــد املـــسلمني اليـــوم يف كثـــري مـــن بـــالد اإلســـالم, هـــل يفيـــد حتريـــك 
وإثارة محاس املسلمني يف كل بـالد الـدنيا ونحـن ال نملـك اجلهـاد الواجـب 

هــــذا لــــيس : إدارهتــــا مــــن إمــــام مــــسؤول, ال فائــــدة مــــن هــــذا العمــــل, ال نقــــول
سابق ألوانه, ولذلك فعلينـا أن نـشغل أنفـسنا بواجب, هو واجب, ولكنه أمر 

وأن نـــشغل غرينـــا ممـــن نـــدعوهم إىل دعوتنـــا أن نفهمهـــم اإلســـالم الـــصحيح, 
وأن نــربيهم تربيــة صــحيحة, وإشــغاهلم بــأمور محاســية فــذلك ممــا سيــرصفهم 
عــن الــتمكن يف الــدعوة التــي هــي جتــب أن يقــوم هبــا أو أن تقــوم يف ذهــن كــل 

العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك, مكلف من املسلمني كتصحيح 
ِّهذه من الفروض العينيـة التـي ال يعـذر مقرص فيهـا, أمـا األمـور األخـرى فهـي  َـُ
بعضها يكون من الفروض الكفائية كام يقال اليـوم مـن معرفـة فقـه الواقـع, أو 
االشــتغال بالعمــل الــسيايس ومــا شــابه ذلــك, هــذا إذا عرفــه بعــض األفــراد إذا 

ًم أن يستفيدوا من ذلك عمليا, أما أن يشغلوا مجهـور النـاس بـه; كان بإمكاهن
ًفذلك مما يشغلهم باملهم عن األهم, وهذا هو الذي نراه ملموسا ملس اليـد 
يف كثــري مــن اجلامعــات اإلســالمية أو األحــزاب اإلســالمية, حيــث نعــرف أن 
بعـــضهم كـــان هيـــتم برتبيـــة الـــشباب املـــسلم املتكتـــل وامللتـــف حـــول هـــؤالء 
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ــ دعاة ليفهمــوا العقيــدة الــصحيحة والعبــادة الــصحيحة والــسلوك الــصحيح, ال

وإذا هبــم بــسبب االنــشغال الــسيايس وحماولــة الــدخول يف الربملانــات التــي 
حتكــم بغــري مــا أنــزل اهللا, فقــد رصفهــم عــن اجلانــب األهــم, واشــتغلوا بــام هــو 

  .ًمهم, وقد ال يكون مهام يف ظرف من الظروف القائمة اآلن
  )٠٠ :٠٠: ٧٥٠/٠٠("النوراهلدى و"
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z٢x א
אאא
א،א

א 
فينبغي أن تدندن حول تنبيه إخوانك الذين عشت معهم ]: ًقال اإلمام ناصحا لبعض الدعاة [

كـل مـسلم يعلـم أصـول وا عقيـدهتم بـاهللا تبـارك وتعـاىل, عرشين سنة كام قلـت أن يـصحح
خـــره, وبالقـــدر خـــريه ورشه, لكـــن هنـــاك آمنـــت بـــاهللا ومالئكتـــه وإىل آاإليـــامن 

إيامن هبذه األصول إيامن جممل وهذا هو األصل الذي ال يعذر أحد بجهله 
خــره, لكــن هــذا اإليــامن املجمــل ال آًاإليــامن جممــال بــاهللا ومالئكتــه إىل ..بــه

, ال بــد مــن أن يقــرتن بــه اإليــامن املفــصل الــذي جــاء بيانــه يف كتــاب اهللا يكفــي
 أو ســنته, وعــىل مــنهج ســلفنا الــصالح, وال بــدأ صويف حــديث رســول اهللا 

ن البيان للفرق بني اإليامن املجمل الذي هو األصل الذي ال بد منه لكـل اآل
, كـل ..يامنات أصل اإل..مسلم ثم ال بد أن يقرتن معه التفصيل, اإليامن باهللا

أهــل األديــان يــشرتكون يف هــذا اإليــامن املجمــل, وخيتلفــون عــن املالحــدة 
الــذين ال يؤمنــون إال بالطبيعــة, فــاليهود يؤمنــون بــاهللا والنــصارى يؤمنــون بــاهللا 

, إال املالحـدة ..خـرهآوالصابئة يؤمنون باهللا والبوذيـون والكفـر والـرشك إىل 
ًال بــد مــن أن يكــون إيامنــا مبينــا مفــصال, ًفــإذا هــذا اإليــامن املجمــل ال يكفــي,  ً ً
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ًن لنرضب مثال من واقع ًنفا عىل ما جاء يف الكتاب والسنة, واآلآوكام قلت 
حياتنـــا ومـــن جهـــل شـــبابنا املتحـــزب املتكتـــل عـــىل غـــري هـــدى مـــن اهللا, إهنـــم 
ًمجيعــا ال يعلمــون أن اهللا عــز وجــل جيــب أيــضا هــذا الكــالم جممــل ال بــد مــن  ً

كـام ..مـن اإليـامن بـاهللا كـام وصـف نفـسه يف الكتـاب والـسنة ال بد ..التفصيل
وصـــــف نفـــــسه يف الكتـــــاب والـــــسنة, وصـــــف نفـــــسه بالتنزيـــــه ووصـــــف نفـــــسه 

ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿يـة املعروفـة بالصفات الكاملة التي تليق باهللا عـز وجـل اآل
@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë﴾) ًنفـا آ إلـيهم ن املـسلمون وفـيهم مـن أرشنـا اآل)١١:الـشورى

يصدق فيهم كلمة ألحد األمراء القدامى األذكياء حينام سمع بعض املشائخ 
الـــذين ال ينحــــون منحــــى مــــنهج الــــسلف يف التمــــسك بالكتــــاب والــــسنة حــــني 

 ال يوصـف بأنـه فـوق وال حتـت وال عز وجلاهللا : وصفوا رهبم بام يأيت قالوا
العـــامل وال يقـــال هـــو يمــني وال يـــسار وال أمـــام وال خلـــف وال يقـــال هــو داخـــل 

هـؤالء : قـال ؟ًأيضا خارج العامل, فامذا قال ذلك األمري الكيس الفطن الذكي
قوم أضاعوا رهبم, هذه حقيقة, املسلمون اليوم هذه عقيدهتم وهنـاك عقيـدة 
ًأخرى قد تكون دوهنا رشا لكنها هي يف الرش حتيا, وهي مسموعة دائـام يف  ً

 اهللا موجـود يف كـل ؟ذكر ربه ماذا يقولكل املجالس حينام يريد أحدهم أن ي
 هذا ذكرهم اهللا موجود يف كل مكـان, وهـذا هـو الكفـر بعينـه, مـا هـو ,الوجود
 انرصاف املسلمني عن الكتاب والسنة, وعن مـنهج أرجـو أن تتـذكر ؟السبب

 ألن ؟ًهــذه اإلضــافة ألهنــا رضوريــة جــدا, وعــن مــنهج الــسلف الــصالح, ملــاذا
ســفة الــضالني الــذين وصــفهم ذلــك األمــري الكــيس أولئــك املتكلمــني أو الفال

بــأهنم أضــاعوا رهبــم, أو هــؤالء املتــأخرون الــضالون الــذين حــرشوا رهبــم يف 
كـل مكـان حتـى القـاذورات حتـى الكراهـة, حتـى املجـاري حتـى الكنــف إىل 
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, بــل قــد صهــؤالء ال ينكــرون كــالم اهللا وال ينكــرون ســنة رســول اهللا ..خــرهآ

بأهنم يقولون نحـن عـىل الكتـاب والـسنة, ألننـا نعلـم يتحدون املخالفني هلم 
ًمجيعــــا الفــــرق الــــضالة التــــي كانــــت يف القــــرون األوىل كاملعتزلــــة واجلربيــــة 
والقدريـــة واخلـــوارج واإلباضـــية املوجـــودين اليـــوم, هـــؤالء كلهـــم ال يقولـــون 
ًنحــن لــسنا عــىل الكتــاب والــسنة, وأيــضا هــؤالء املختلفــني يف هــذا الزمــان ال 

ًسمع منهم تربؤا من كتاب أو سنة, إذا ما هو منشأ اخلـالفيمكن أن ت ً َ  منـشأ ؟َ
 حيــنام ذكــر ســبيل عــز وجــلاخلــالف هــو أهنــم خــالفوا ســبيل املــؤمنني, ربنــا 

@ÕčÓbfl’Ží@žåflßflë@@@@@@@@@@@žÉčjŞnflíflë@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@﴿: املؤمنني يف قوله تعاىل
@@čßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@@@@@@@@aĆč–flß@žpflõbflflë@fláŞäflèflu@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@čéÛflìŽã@fĺ čä﴾) كـان )١١٥:النـساء 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني لـه اهلـدى نولـه مـا تـوىل, : يمكن أن يقال

flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@@@﴿ :عـز وجـللكنه حلكمة بالغة عطف عـىل مـشاققة الرسـول قولـه 
@@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl﴾) واحلكمـة واضـحة جـدا أن هـؤالء املـؤمنني هـم )١١٥:ءالنـسا ً

 يف بيانه ملثـل هـذه صن والسنة, ولذلك قال رسول اهللا آالذين بينوا لنا القر
ًية, وجوابا عن سؤال السائل حينام ذكر عليه السالم أن الفرقة الناجية هي اآل

 عليـه  قـال؟ُواحدة من بني ثالث وسبعني فرقة, ملا سئل ما هي الفرقة الناجية
, مـا قـال مـا أنـا عليـه فقـط, وإنـام أضـاف إىل »مـا أنـا عليـه وأصـحايب«: السالم

  ؟ذلك وأصحايب, اليوم بارك اهللا فيك أبو إيش أنت يقال لك
  . حممد:مداخلة
ن مجاهري املـسلمني خاصـة املتحـزبني يا أبو حممد اآل.. أبو حممد:الشيخ

ــــاال إطالقــــا هلــــذه الــــضميمة ا ًاملتكتلــــني ال يلقــــون ب يــــة لتــــي ذكرهــــا اهللا يف اآلً
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ًالـــسابقة حمـــذرا مـــن خمالفـــة ســـبيل املـــؤمنني وهلـــذه الـــضميمة األخـــرى التـــي 
ًقرهنـا الرســول مــع سـنته عليــه الــسالم مبينـا أن متــام النجــاة وكـون اإلنــسان مــن 
الفرقــة الناجيــة أن يتمــسك بــام كــان عليــه الرســول وأصــحابه, هــذه الــضميمة 

مني, ال أقــــــول املعتزلــــــة القديمــــــة ن رفعــــــت مــــــن أذهــــــان مجــــــاهري املــــــسلاآل
ًواحلديثــــة, أقــــول أهــــل الــــسنة واجلامعــــة اليــــوم ال يلقــــون بــــاال إطالقــــا هلــــذه  ً
ًاجلملـــة, لـــذلك اإليـــامن بـــاهللا جيـــب أن يكـــون كـــام وصـــف نفـــسه كتابـــا وســـنة 

ن مــا هــي عقيــدة الــسلف الــصالح بالنــسبة وعــىل مــنهج الــسلف الــصالح, فــاآل
 ؟ها ذلـــك األمـــري بـــأهنم أضـــاعوا رهبـــمللـــضاللة األوىل والكـــربى التـــي وصـــف

 بــن املبــارك عبــد اهللاوالــضاللة أختهــا الــذين يقولــون اهللا يف كــل مكــان, يقــول 
ًرمحه اهللا وهو من أئمة املسلمني املجاهدين علام وعمال وجهادا يف سـبيل  ً ً

ربنـا تبـارك : ( إمـام الـسنة قـالأمحـد, ومن من كبـار شـيوخ اإلمـام عز وجلاهللا 
, هـــذه )شـــه بذاتـــه, وهـــو بـــائن مـــن خلقـــه, وهـــو معهـــم بعلمـــهوتعـــاىل فـــوق عر

عقيـــدة الـــسلف الـــصالح, اليـــوم انظـــر إىل هـــذه العقيـــدة وانظـــر إىل قـــول عامـــة 
اهللا موجــود ..اهللا موجــود يف كــل مكــان: املــسلمني ال أســتثني مــنهم خاصــتهم

أمــــا تلــــك الــــضاللة ال فــــوق ال حتــــت ال يمــــني ال يــــسار إىل ..! يف كــــل وجــــود
ِــداخــل العــامل وال خارجــه, أنــا أقــول لــو طلب مــن أفــصح مــن نطــق , ال ..خــرهآ ُ

بالضاد أن يصف لنا املعدوم, ملا اسـتطاع أن يـصف هـذا املعـدوم بـأكثر ممـا 
يــصف هــؤالء املــسلمون املهابيــل رهبــم ومعبــودهم, ال فــوق وال حتــت وال 

ŽèŞifl‰@flæìÏbfl‚flí@@žåčß@žá@@﴿اهللا أكرب, ربنا يقول يف عبـاده املـصطفني األخيـار ..يمني
žáèčÓžìÏ﴾)ــل  هــذه صــفة املــؤمنني الــذين خيــشون اهللا, يراقبونــه تبــارك )٥٠:النح

وتعــاىل معتقــدين أن اهللا عــز وجــل عــىل العــرش اســتوى كــام قــال ذلــك اإلمــام 
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رد عــىل الــصوفية الــذين ) ..ربنــا فــوق عرشــه بذاتــه, بــائن مــن خلقــه: (عبــد اهللا
 ومـا اهللا يف التمثـال إال كثلجـة :يقولون بقول إمامهم الضال الكبـري ابـن عـريب

هبـــــا املـــــاء, وصـــــف اهللا مـــــن حيـــــث خمالطتـــــه ملخلوقاتـــــه كاملـــــاء يف الـــــثلج, 
ً أبـــدا, شـــعر إىل هـــذا كبـــري, أمـــا هـــذاك الـــشعر ؟بينخـــصوا عـــن بعـــضهم الـــبعض

املوجـــود يف مقدمـــة كتابـــه الفتوحـــات املـــسامة بالفتوحـــات املكيـــة بزعمـــه, 
  :قال

ــــد ــــرب عب ــــد رب وال ــعري العب ــت ش ــففلي ــن املكل   م
ـــي ـــذاك نف ـــد ف ـــت عب  ؟أو قلـــت رب أنـــا يكلـــف إن قل

ال هــو إال (حــريان مــسكني بــني العبــد وبــني الــرب, العبــد ال وجــود لــه; ألنــه 
رهم هوهــــو)هــــو ُ ولــــذلك ذك ــــ ْ ــــه إال اهللا الــــذي ..ِ ــــه إال اهللا يــــرصحون, ال إل ال إل

 هـذا توحيـد )١٩:حممـد (﴾a@bÛg@fléÛg@ü@ŽéŞãc@žáÜžÇbÏ@ŽéÜÛ@@@@﴿ن آخاطب اهللا نبيه يف القر
اخلــــــاص يف العامــــــة, ال إلــــــه إال اهللا توحيــــــد العامــــــة, املــــــساكني الــــــدراويش 

ال (الضايعني, فيهم العلامء فيهم الصحابة كلهم هؤالء عامة, توحيد اخلاصة 
ن كلمــة مــا  مــا يف غــريه, انظــروا اآل)هــو( وتوحيــد خاصــة اخلاصــة )هــو إال هــو

س اليــوم بــدون انتبــاه هلــذه الــضاللة الكــربى, يف غــريه متــيش عــىل ألــسنة النــا
العامي الرجل املسلم الذي عقيدته ال تزال عىل الفطرة, لكن توارث بعـض 

ما يف غريه, طيـب أنـا أقـول لـه : العبارات ال ينتبه ملرماها ومغزاها, يقول لك
 أعــوذ بــاهللا مــا يف غــريه يقــول لــك, وهــذه ؟ أنــت عــدم أو غــري موجــود؟أنــت مــن

ً اهللا يف كل مكان, خالصة هذا البحث يطول جدا ولذلك أتيت ًتساوي متاما
يت بــاألخري ومــا بــني ذلــك بحــث طويــل, فــاإليامن آهبــذا املثــال األول ولعــيل 
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باهللا جيب أن يكـون عـىل مـا جـاء يف كتـاب اهللا ويف سـنة رسـول اهللا وعـىل مـا 
ه بـريء يتربأ من الكتـاب والـسنة, لكنـ..ُكان عليه سلفنا الصالح; ألنه ال أحد 

أنــا جــاءين هنــا ..مــن الكتــاب والــسنة ألنــه يتــأوهلام حــسب جهلــه وضــالله وو
رجــل ربــام ســمعتم بــه أو لعلكــم ابتليــتم بلقائــه وهــو يعلــن ويرفــع رايــة ضــالله 

 هذا جـاء هنـا فبـدأ يرفـع مـن شـأن ؟بأن يقول أنا معتزيل, سمعتم هبذا اإلنسان
 نرجــع للعقــل, فأنــا صــربت العقــل, وبــدأ يطــرح أنــه كأنــه إذا اختلفنــا ال بــد أن

đõžïfl‘@¿@žáŽnžÇfl‹bfläflm@žæhÏ@@@@@@@﴿:  يقـولعـز وجـللكـن اهللا : ًعليه قليال بعـدين قلـت لـه
@@@@@@@@@@ŠčŁa@âžìflîÛaflë@čéÜÛbči@flæìŽäčßžûŽm@žáŽnä×@žæg@ÞìŽŞŠÛaflë@čéÜÛa@óÛg@Žêëş…ŽŠÏ﴾)خـره, آ إىل )٥٩:النساء

  .يقول هذا الكالم, لكن هنا شهودًيعني إذا قلنا لكم ما تصدقون أن مسلام 
  . والرشيط نفسه:مداخلة

 ؟ نعم:الشيخ
  . والرشيط:مداخلة
كـــالم اهللا ..ًكـــالم اهللا يتحمـــل وجوهـــا مـــن املعـــاين:  والـــرشيط, قـــال:الـــشيخ

يـا شـيخ : ًيتحمل وجوها من املعاين, ولذلك ال بـد مـن حتكـيم العقـل, قلـت
:  الثـــاين لقولـــه تعـــاىلهـــذا الكـــالم يف منتهـــى الـــضالل, هـــات نـــشوف املعنـــى

﴿@@@@Ùfl‘@čéÜÛa@ïčÏc﴾) فـام أجـاب وحـاد, وأرص عـىل ضـالله, وهكـذا )١٠:إبـراهيم 
ن بغـري تأويلـه الـذي آيقولون يعني ما ضلت الفرق كلهـا إال ألهنـم تـأولوا القـر

بينــه الرســول عليــه الــصالة والــسالم, الــشاهد هــذا املثــال األول اإليــامن بــاهللا, 
 املجمل ال بد من اإليامن املفصل يف حدود الكتاب فال يكفي اإليامن باهللا

والـــسنة, نـــأيت إىل اإليـــامن بالقـــدر, فيـــه نـــاس إىل اليـــوم يؤمنـــون بالقـــدر لكـــن 
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ًمــن بالقــدر, إذا جيــب أال آ مــا ؟مــن بالقــدرآالقــدر عنــدهم يــساوي اجلــرب, فهــل 
نغــرت بــاإليامن بألفــاظ الكتــاب والــسنة دون اإليــامن بمعانيهــا احلــق, اإليــامن 
باأللفاظ ال يسمن وال يغني من جوع; ألن كل الفرق الضالة تـشرتك هـذه مـع 

ن والــسنة, لكــنهم خيتلفــون يف التأويــل, وهــذا آتلــك يف اإليــامن بألفــاظ القــر
ًبحــــث كــــام قلــــت طويــــل وطويــــل جــــدا, حــــسبنا إذا اآل ًن أن ندنــــدن دائــــام يف ً

 الصالح ثم دعوتنا املسلمني إىل اإليامن بالكتاب والسنة عىل منهج السلف
نعالج فيهم يف حدود األهم فاألهم, ما نراهم قد انحرفوا قد يكونوا انحرفوا 
يف الـــسلوك وهـــذا يشء كثـــري, انحرفـــوا يف العبـــادة وهـــذا كثـــري, انحرفـــوا يف 
ًالعقيـــدة وهـــذا أيـــضا كـــذلك, ولـــذلك األمـــر كـــام قيـــل العلـــم إن طلبتـــه كثـــري, 

  .هموالعمر عن حتصيله قصري, فقدم األهم منه فاأل
 )٠٠ :٣٣ :٣٤/ ٦٦٠("اهلدى والنور"
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z٣x אאא 
אאא؟ 

بأنـه جيــب : بمناســبة ذكـر األسـامء والـصفات يقــول بعـض النـاسً.جـزاكم اهللا خـريا: الـسؤال
 ألن اخلوض يف هذا ;همِعىل الدعاة إىل اهللا أال يتحدثوا يف هذا الباب أمام عامة الناس وغوغائ
 يؤدي إىل وقوع الشك يف نفوسهم, فام هو مدى صحة هذا الكالم?

حتـــدثوا أنـــتم أمـــام العامـــة بخـــري مـــن هـــذا : نقـــول هلـــؤالء: ًأوال . نعـــم:الــشيخ
الكالم, حتدثوا أنتم بخري من هـذا الكـالم, فـإذا كـان ال يعجـبكم هـذا الكـالم 

ا الكــالم, وإن مل تفعلــوا ولــن فــواجبكم أن تتحــدثوا بــام يعجــبكم مــن غــري هــذ
تفعلوا فستسمعون ما ال يرضيكم, وهذا الذي ال يرضـيكم املهـم أنـه يـريض 

 كـام –ربكم, وهذا هـو الـذي وصـلنا مـن علـم الـسلف ونـدين اهللا بـه, والعامـة 
ال فــوق, ال حتــت اســتنكرته :  هــم عــىل الفطــرة, إذا قيــل هلــم–ًقلنــا لكــم آنفــا 

 فوق املخلوقات كلها وليس فوقه أي خملوق اهللا: لكن إذا قيل هلمقلوهبم, 
ü@bflèžîÜflÇ@flbŞäÛa@flŠİÏ@ïčnÛa@čéÜÛa@ñflŠİčÏ@@@@@ ﴿فهذا هو الذي يلتقي مع الفطـر الـسلمية

ŽáğîÔÛa@Žåíğ†Ûa@ÙčÛfl‡@čéÜÛa@ÕÜfl‚čÛ@flÝíč†žjflm﴾)نعم)٣٠:لروما .  
 ).٣١٤/٠٠:١٤:٠٨"(اهلدى والنور"
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z٤x א 
؟אא 

هل آيات الصفات واألحاديث من املتشاهبات أم من املحكامت : هنا يسأل سائل: سؤال
 ...كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ٍ هــــي مــــن جهــــة مــــن املتــــشاهبات, وذلــــك فــــيام يتعلــــق بالكيفيــــات, :الــــشيخ
ًوليست من املتـشاهبات مـن حيـث أن هلـا معنى ظـاهرا كـام قل ًـنـا آنفا يف قـول ًـ

ًأمروها كام جاءت يعني بـاملفهوم العـريب واملثـال عـن مالـك سـابقا : السلف ُّ ِ
بمعنى أن هذه اآليات هلا معاين معروفة : ًذكرناه أيضا, فهي هبذا االعتبار أي
  ..يف اللغة العربية فهي غري متشاهبة 

ات اهللا أمــا باعتبــار الكيفيــة فهــي متــشاهبة; ألنــه ال يمكــن أن نعــرف كيفيــة ذ
فبالتــايل ال يمكــن أن نعــرف كيفيــة صــفات اهللا عــز وجــل, ولــذلك قــال بعــض 
أئمــــة احلــــديث وهــــو أبــــو بكــــر اخلطيــــب صــــاحب التــــاريخ املعــــروف بتــــاريخ 

ا, يقـال يف الـصفات : بغداد ًـيقال يف الصفات ما يقـال يف الـذات سـلبا وإجياب ً
ا النفـــي هـــو مـــا يقـــال يف الـــذات, فكـــام أننـــا نثبـــت الـــذات وال ننفيهـــا فـــإن هـــذ

نثبتهــا وال ننفيهــا ولكننــا كــام ال : اجلحــد املطلــق, كــذلك نقــول يف الــصفات
  .نكيف الذات ال نكيف الصفات, هذا جواب هذا السؤال

  )٠٠:٠٠:٣٨ /٣(" فتاوى اإلمارات) "٠٠:٥٨:٠٦ /٢(" فتاوى اإلمارات"
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z٥x  
صت فيهـا أفهـام عقـول باب توحيد األسامء والصفات من األبواب الدقيقة التي غا: السؤال

ًكثري من الناس قديام وحديثا, فرتى كثريا من الناس يتكلم فيه بغري علم, وقليال منهم من يتكلم  ً ً ً
فيه بعلم, ومن هؤالء الذين يتكلمون فيه بغري علم من يقولون بأن آيات األسامء والصفات مـن 

 يف هذا? نرجو التوضيح جزاكم املتشابه الذي ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل, فام هو قولكم
 ً.اهللا خريا
 كثرية منـا نحـن أهـل الـسنة ٌفت فيها مصنفاتِّنُهذه املسألة قد ص ...:الشيخ

واجلامعة ومن املخالفني ألهل السنة واجلامعة, فليس من املمكن اإلجابة 
إن التأويـل املنفـي : عن مثـل هـذا الـسؤال يف دقـائق معـدودات, ولكنـي أقـول

 لـيس املقـصود بـه )٧:آل عمـران  (﴾ŽéÜÛa@bÛg@ŽéÜíëdflm@ŽáÜžÈflí@bflßflë@@@@﴿: كـريمبنص القـرآن ال
وهنـــا يظهـــر خطـــأ الـــذين ينتحـــون ناحيـــة .ال يعلـــم معنـــاه إال اهللا: ًمطلقـــا والبتـــة

ُنكل معانيهـا إىل : التفويض يف آيات الصفات وأحاديث الـصفات, فيقولـون ِـ َ
 مثــل هــذه اآليــة وال حجــة اهللا عــز وجــل وال نخــوض فيهــا, لــيس هلــم حجــة يف

ال يعلـم : هلم سواها, وإذا كانت حجتهم هي هذه فكـام تـسمعون, ربنـا يقـول
ال يعلم معانيها إال اهللا, وتأويل اليشء هو معرفة عاقبة أمره : تأويلها ومل يقل
  .وحقيقة أمره

  . ما يؤول إليه:مداخلة
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 آيــــات فــــنحن حيــــنام نقــــرأ بعــــض. مــــا يــــؤول إليــــه وينتهــــي إليــــه, نعـــم:الـــشيخ
الـــصفات أو أحاديـــث الـــصفات ال شـــك وال ريـــب نفهـــم معانيهـــا, كمثـــل قولـــه 

”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@@@@﴿: تبارك وتعاىل يف اآليـة املـذكورة يف أمـاكن عديـدة
ôflìflnža﴾)ينـزل اهللا كـل ليلـة «:  كام نفهم حديثـه عليـه الـسالم املتـواتر عنـه)٥:طه

 ونفهــم معنــى النــزول, ولكــن حقيقــة فــنفهم معنــى االســتواء» إىل ســامء الــدنيا
ذاك االســـتواء وذاك النـــزول ال يعلمـــه إال اهللا, هـــذا هـــو املقـــصود هبـــذه اآليـــة, 
ولـــــــيس املقـــــــصود مـــــــا يـــــــزعم أهـــــــل التفـــــــويض أننـــــــا ال نعـــــــرف معـــــــاين هـــــــذه 

ًكيـــف يكـــون ذلـــك معقـــوال فـــضال عـــن أن يكـــون مـــرشوعا.اآليـــات ً  فربنـــا عـــز ?ً
čÛflë@@@@ŽêìŽÇž…bÏ@ófläžŽzÛa@Žõbflàžþa@čéÜ﴿: وجـــل كـــام قـــال يف القـــرآن الكـــريم

bflèči﴾)فأسامؤه احلسنى قسم كبري جدا مـذكور يف القـرآن الكـريم, )١٨٠:األعراف ً
وقسم آخر مذكور يف أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم, وهذه األسامء 

  .بال شك يف الوقت الذي هي أسامء هللا هي صفات له
ًات ال يمكن أن نفهـم منهـا شـيئا, ألن اهللا أن هذه األسامء كالصف: فإذا قلنا

عطلنـا أسـامء اهللا وعطلنـا :  معناهـا)٧:آل عمران (﴾ŽéÜÛa@bÛg@ŽéÜíëdflm@ŽáÜžÈflí@bflßflë@@@@@﴿: يقـول
صفاته تبارك وتعاىل, وحينام ندعوه بأسامئه احلسنى ندعوه بأشياء ال نعرف 

  .معانيها
﴿@@@@@@şïflzÛa@flìŽç@bÛg@fléÛg@ü@ŽéÜÛa﴾)القيـوم? مـا . مـا معنـى احلـي? مـا نـدري)٢٥٥:قرةالب

ندري, عدد األسامء التسعة والتسعني وزيادة, فمعنى ما سبق طرحـه كـسؤال 
ًأهنم ال يفقهون شيئا من معاين هـذه األسـامء الكريمـة, فهـل يقـول مـسلم بـأن 
اهللا عز وجل تعـرف إىل عبـاده بأسـامء وصـفات ال معـاين هلـا مفهومـة عنـدنا? 
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رك وتعــاىل, هــذا هــو التعطيــل بعينــه الــذي رصح عنــه اإلمــام بحــق حاشــا هللا تبــا
ـــم يعبـــد صـــنام واملعطِّاملجـــس": ابـــن القـــيم اجلوزيـــة رمحـــه اهللا حيـــنام قـــال ِّ ل ً

ً, املعطـــل يعبـــد عـــدما فعـــال"ًيعبـــد عـــدما ً﴿ ;@@@şïflzÛa@flìŽç@bÛg@fléÛg@ü@ŽéÜÛa
ŽâìşîÔÛa﴾)نـدري, إمـا أن نـدري وإمـا أال  أيش هذه األسامء معانيها?مـا )٢٥٥:البقرة

ال يعلــم حقائقهــا, ألننــا : ال يعلــم تأويلــه? أي: نــدري, إن كنــا نــدري فــام معنــى
ًنعتقــد يف ذات اهللا مــا نعتقــده يف صــفات اهللا إثباتــا ونفيــا, فحيــنام نثبــت وجــود  ً

 الوجـود كـام يقـول علـامء الكـالم, وحيـنام بًا واجـيـًاهللا نثبت له وجـودا حقيق
ًصفات أيـــضا نثبتهـــا لـــه ونحـــن نفـــرق يف املعنـــى بـــني صـــفة نثبـــت لـــه تلـــك الـــ

  .وأخرى
﴿@@@@@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴾) فـنفهم أن الـسميع غـري )١١:الـشورى 

  .اتو إىل آخر ما هنالك من صف والبصري والبصري غري القدير
ُإذا هذه الصفات ك ولـة لـدينا, ها مفهومة واحلمد هللا, ولكن حقائقها جمهُّلً

ً حقيقتها? حاشا هللا, لكننا نعلم يقينا أن ذات اهللا :هل نعرف ذات اهللا.كالذات
هي التـي أوجـدت هـذه الكائنـات وهـي متـصفة بكـل صـفات الكـامل ومنزهـة 

  .عن كل صفات النقص
مـــن أجـــل ذلـــك صـــح عـــن إمـــام دار اهلجـــرة مالـــك بـــن أنـــس ريض اهللا عنـــه 

الـرمحن عـىل العـرش اسـتوى, مـا ! الـكيـا م: حينام جاءه ذاك السائل فقال له
االستواء معلوم, والكيف جمهول, والـسؤال عنـه : استوى? أيش معنى? قال

  . بدعة, أخرجوا الرجل فإنه مبتدع– أي عن الكيف –
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هو االستعالء كام ثبت ذلك عـن الـسلف, لكـن : ًفإذا االستواء معلوم, أي
 كلها كام ذكرنا, كيف االستواء? جمهول كام نجهل حقائق الذات والصفات

فجهلنا بحقيقة الـذات وبحقيقـة الـصفة ال حيملنـا عـىل أن نـدعي أننـا ال نفهـم 
ً, مــا نفهــم شــيئا هلــذه األســامء "طــاول": ًشــيئا, وعــىل قولــة إخواننــا يف حلــب

: ًإطالقــا هــذا هــو اجلهــل بعينــه واملكــابرة, ألن اهللا عــز وجــل حيــنام يقــول لنــا
﴿@@@@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴾) مـاذا يعنـي? أال يعنـي أن نعتقـد مـا يـصف بـه )١١:ىالـشور 

  .نفسه? ال شك يف ذلك
وهل يمكن أن نعتقد يف اهللا ما وصف به نفسه باجلهل أم بالعلم? ال شك 

  .أن اجلواب بالعلم وليس باجلهل
 فربنا وصف نفـسه بأنـه سـميع )١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@﴿: متام اآلية

ال ندري ما معنى سميع وما معنى :  نفهم اهللا بأن نقولهل نستطيع أن.وبصري
: ًبصري? ذلك هو اجلهل, ذلك هو التعطيل الذي سمعتموه آنفا من ابن القـيم

ِّم يعبد صنام واملعطِّاملجس   .ًل يعبد عدماً
ال وجود هللا, هـذا اهللا : ًلقد وصل األمر هبؤالء املعطلة إىل أن يقولوا فعال

لـــه, ملـــاذا? ألن كـــل موجـــود ال بـــد إمـــا أن يكـــون الـــذي تعبـــدون لـــه ال وجـــود 
داخل العامل أو أن يكون خارج العامل, وهم قـد وصـفوا رهبـم هبـذه الـصفات 

وأنا سمعتها من أحد مشائخهم عىل املنـرب يـوم اجلمعـة . قالوا;السلبية اآلتية
”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@﴿: ل النــاس بــالرد عــىل الــسلفيني الــذين يقولــونِّلَضُــي

ôflìflnža﴾)استعىل كام قال اإلمام مالك وكام قال كل السلف)٥:طه .  
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 , اهللا ال فـوق وال حتـت,اهللا, هكذا يقولون وبئس مـا يقولـون: فهم يقولون
زاد . وال أمــــام وال خلــــف, ال داخــــل العــــامل وال خارجــــه,وال يمــــني وال يــــسار

 مــا ســمعت هــذا ,بعــض الفالســفة مــا ســمعته مــن شــيخي, أنــا بــريء مــن قولــه
ًال متصال به وال منفصال عنه: الوصف األخري قالوا : أنا قلت مرة لبعـضهم...ً

صف لنا املعدوم الذي ال وجود لـه ملـا اسـتطاع : ًلو قيل ألفصح العرب بيانا
اهللا ال : أن يصف هذا املعدوم بأكثر مما وصف أولئـك معبـودهم, حـني قـالوا

 داخـــل العـــامل وال فـــوق وال حتـــت, ال يمـــني وال يـــسار, ال أمـــام وال خلـــف, ال
  .خارجه

ًال متــــصال بــــه وال مفــــصوال عنــــه: قالــــت الفالســــفة ًهــــذا هــــو العــــدم, إذا ال .ً
رين ِّذكُـ وهـذا ي,ًاملعطل يعبد عدما, ألنه هذا قـوهلم: تستغربوا قول ابن القيم

بموقف ابن تيمية بالنسبة ملشايخ علامء الكالم ملا أقاموا الدعوى عليه أمام 
ًمعهم مع ابن تيمية وتناقـشوا بيـنهم, كـان امللـك عـاقال أمري دمشق يومئذ, فج

ًمل يكن عاملا لكنه كان عاقال كان ذكيا, فـسمع مثـل هـذه العبـارات قـد تكـون  ًً
 .هي عينها, ألن اخللف ورثوا عن خلفهم هـذه الكلـامت وقـد يكـون معانيهـا

املهــم ابــن تيميــة رمحــه اهللا رشح هنــاك عقيــدة الــسلف بطبيعــة احلــال بأحــسن 
ً ذكرنــا لكــم آنفــا, ورشح أولئــك عقيــدة اخللــف وطبعــا أقــول أيــضا بأســوأ ممــا ً ً

ــــفقــــال األمــــري الك.ًممــــا ذكرنــــا آنفــــا, أي نعــــم هــــؤالء قــــوم : س الــــذكي الفطــــنِّيَ
ًذا الكالم متاما مع أنه ليس بعـامل, لكـن هباحلقيقة أنا أعجبت .أضاعوا رهبم

   ال يمــــــني,  اهللا ال هــــــو ال حتــــــت,:ملــــــا يــــــسمع العــــــامي الــــــذي فطرتــــــه ســــــليمة
   واهللا هـــؤالء قـــوم ,ال يـــسار, ال أمـــام, ال خلـــف, ال داخـــل العـــامل وال خارجـــه

  .أضاعوا رهبم
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يعنــي نفهــم مــن شــيخنا أن آيــات الــصفات ليــست مــن :  أخونــا يقــول:مداخلــة
  ..املتشابه?
  . ليست من املتشابه:الشيخ
  . يعني من املحكمة:مداخلة
  . املتشابه هو تأويلها بس:الشيخ
  .نعم :مداخلة
  . نعم:الشيخ

 ).٣١٤/٠٠:٠٠:٤٥"(اهلدى والنور"
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z٦x א 
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فإن هنـاك مـن النـاس , شيخنا هل العقيدة التي حيملها السلفيون هي عقيدة الصحابة: سؤال
ن إن كانت هي عقيدة الصحابة فأتونا ولو بصاحبي واحد يقول بصفات نـؤم: من يزعم أو يقول

 فام هو قولكم?, باملعنى ونفوض الكيف
هل هناك صحايب ,  نحن نعكس السؤال ثم نجيب عن هذا اجلواب:الشيخ

  .ًتأول تأويل اخللف? نريد مثاال أو مثالني 
أنه تأول آية , أي نعم, ً يذكرون أحيانا عن ابن عباس ريض اهللا عنه:مداخلة

  .من كتاب اهللا تبارك وتعاىل 
ل ما هو الذي محله عىل التأويل? وهل كان ذلك هو إذا تأو,  طيب:الشيخ

إن الـــسلف : ًمـــنهج الـــصحابة األولـــني? نحـــن جوابـــا عـــن الـــسؤال األول نقـــول
الــــصالح مل يكونــــوا بحاجــــة إىل أن يــــرشحوا مــــا هــــو واضــــح لــــدهيم وضــــوح 

  .الشمس يف رابعة النهار
أن أحــد  ًا واحــدًأعطونــا مثــاال: ً املثــال الــسابق يــشبه متامــا مــا لــو قــال قائــل

الــصحابة قــال هــذا فاعــل وهــذا مفعــول بــه وهــذا مفعــول للتمييــز وهــذا للحــال 
إىل آخـــر مـــا هنالـــك مـــن مـــصطلحات وضـــعت بعـــد الـــصحابة وبعـــد الـــسلف 

  .لضبط فهم النصوص عىل األسلوب القرآين والعريب األصيل
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ال نـــستطيع أن نـــأتيهم بـــنص مـــن مثـــل هـــذه النـــصوص التـــي اصـــطلح عليهـــا 
وكـذلك سـائر , وا قواعـد النحـو ووضـعوا قواعـد الـرصفالعلامء الـذين وضـع

  .العلوم التي منها أصول الفقه ومنها أصول احلديث إىل آخره
ًذلـــك ألن الـــصحابة األولــــني كـــانوا عربــــا أقحاحـــا فلــــم يكونـــوا بحاجــــة أن  ً

ذلــك , ه اليــوم الــسلفيون الــذين ينتمــون إىل الــسلف الــصالحِّفــرسُوا مــا يِّفــرسُي
كــام , ص املتعلقـة بآيــات الــصفات وأحاديـث الــصفاتألهنـم يفهمــون النــصو

فـاملهم أن األصـل لـيس هـو التأويـل األصـل هـو عـدم التأويـل , فهمها السلف
ولـون أي كـالم ؤوهذا األصل أمر متفق عليه عند مجيع العلامء حتـى الـذين ي

ًعــريب ســواء كــان متعلقــا بآيــات الــصفات أو أحاديــث الــصفات أو متعلقــا بــأي  ً
َلون مثال األصل يف كل مجلة عربية أوم يتفقون فيق كله,خرب عريب مل ُن حتً

ٍفـإذا تعـذرت احلقيقـة حينئـذ يقولـون نـصري , عىل احلقيقة وليس عىل املجاز
فاآلن هذه القاعـدة املتفـق عليهـا بـني الـسلف واخللـف نحـن يف , إىل املجاز

م العرب األولون الصحابة الذين قصد السائل فهمه: هذه القاعدة فنقول هلم
ًلتلك النصوص هم ماشون عـىل هـذه القاعـدة التـي عليهـا اخللـف فـضال عـن 

bÐfl•@ÙÜflàÛaflë@Ùşifl‰@flõbfluflë@@@@﴿: ًفـــإذا حيـــنام قـــال اهللا عـــز وجـــل, الـــسلف
bÐfl•﴾)٢٢:الفجر(.  

ً ما الذي يفهمه العريب فيام يتعلق باملالئكة مـثال مـن كلمـة جـاء املالئكـة 
 أم يفهــــم املعنــــى احلقيقــــي? ال شــــك أن ولَهــــل يفهــــم التأويــــل املعنــــى املــــؤ

اجلــوب ســيكون يفهــم املعنــى احلقيقــي, ســنقول لــه أعطنــا نــص أن الــصحابة 
ًفرسوا جميء املالئكة باملعنى احلقيقي, لن يستطيع أن يصل إىل ذلك أبـدا 
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− ملــاذا? ألن األمــر واضــح لــدهيم يمــشون عــىل قاعــدة علميــة جممــع عليهــا 
فــام كــان قــوهلم عــن هــذا املثــال , − ًضالــيس فقــط بــني الــسلف بــل واخللــف أيــ

  .ًالسهل البسيط هو نفس جوابنا عىل السؤال الذي أوضحته أو وجهته آنفا
احلقيقــة واحلــق نقــول أن هــؤالء املعطلــة هــم يعنــي متــأثرون بعلــم املنطــق 

فحيــــنام , تبــــاع إىل دائــــرة االبتــــداعه مــــن دائــــرة االَ أصــــحابًاًالــــذي خيــــرج كثــــري
 ذلك أنه ليس هناك ضابط لفهـم نـصوص الـرشيعة ل معنىا هذا السؤيوردون

ًإطالقا ألنه ال يمكننا أن نتـصور إال أن كـل مـن يـدعي العلـم سـواء كـان سـلفيا  ً
 يف القـــرآن أو يف الـــسنة عـــىل القاعـــدة اًأو كـــان خلفيـــا ال بـــد لـــه أن يفـــرس نـــص

فعنــدما يأتينــا أي خلفــي , ًاملــذكورة آنفــا وهــي األصــل احلقيقــة ولــيس املجــاز
ًؤالء ويفـــرس لنـــا تفـــسريا مـــا لـــنص مـــا نقـــول لـــه مـــا هـــو مـــستندك يف هـــذا مـــن هـــ

التفسري? هل عندك نص عن الصحابة عن التابعني عن تابع التـابعني سيـضطر 
ملـــاذا تتـــأولون , ٍأن يعـــود إىل أصـــل اللغـــة وحينئـــذ نقـــول هـــذه حجتنـــا علـــيكم

 النصوص التـي ال تعجـبكم ظاهرهـا وال إشـكال فيهـا إنـام جـاء اإلشـكال كـام
  .هو األصل من التكييف من التشبيه

 أصــل املعطلــة أهنــم وقعــوا :هلــذا يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا
فلـــو أهنـــم , يف التـــشبيه فلـــام أرادوا اخلـــالص مـــن التـــشبيه جلـــأوا إىل التأويـــل

 )١١:الـشورى (﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@@ ﴿:أخذوا بمثـل قولـه تعـاىل
@ć†flyc@ŽéÜÛa@flìŽç@žÝÓL@@Ž†flàŞ–Ûa@ŽéÜÛa@L@@@@@@@ž†ÛìŽí@žáÛflë@ž†čÜflí@žáÛ@L@@žáÛflë@@@ ﴿:وكذلك سورة الـصمد

@@@ć†flyc@aĆìÐ×@ŽéÛ@žåØflí﴾)لو أهنم وقفوا عنـد هـذا الـنص مـا احتـاجوا إىل )٤- ١:اإلخالص 
التأويـــل ألن مـــصريهم للتأويـــل هـــو أهنـــم فهمـــوا هـــذه اآليـــات عـــىل مقتـــىض 
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كــذلك املالئكــة املالئكــة , إذا قلنــا جــاء ربــك أي كــام يليــق بجاللــهفــ, التــشبيه
ًأيضا خلق من اخللق لكن ال شك وال ريب أن جميئهم ال يشبه جميء البرش 

شبه بأي وجه من ُلقوا من نار جميئهم وذهاهبم وإياهبم ال يُبل اجلن الذين خ
  .الوجوه جميء البرش

املتعلــــق باملالئكــــة أن فهــــل نــــؤول املجــــيء املتعلــــق بــــاجلن أو املجــــيء 
هكــــذا ينبغــــي أن تفهــــم .نقـــول أن جمــــيء كــــل ذات تتناســــب مــــع تلــــك الــــذات
األصـــل يف كـــل مجلـــة  (:نـــصوص الكتـــاب والـــسنة أي عـــىل القاعـــدة العربيـــة

هــذا جــواب , فــإذا تعــذرت احلقيقـة صــري إىل املجـاز) احلقيقـة ولــيس املجـاز
  .ذلك السؤال

ؤال يعني عدم االعتداد بفهم ثم خيطر يف بايل يشء آخر وهو أن هذا الس
األئمـــة الـــذين يتظـــاهرون بالتمـــسك بعلمهـــم وبفهمهـــم, بيـــنام هنـــا ال يقيمـــون 
ًلفهمهـم وزنـا إطالقـا, مــع أن األئمـة هـم الــذين اقتـدينا بمـنهجهم, وبأســلوهبم  ً

لـــذلك كـــان كثـــري مـــن علـــامء الـــسلف , يف تفـــسري اآليـــات وتفـــسري األحاديـــث
هــل األهــواء; ألهنــم أهــل شــبهات وطــرح حيــذرون عامــة النــاس أن جيالــسوا أ

ًإشكاالت ومع األسف ال يستطيع كثري من أهل العلم أن جييبوا جوابا مقنعـا  ً
ًموافقــا للكتــاب والــسنة مــن جهــة, ومتابعــا للعقــل الــصحيح مــن جهــة أخــرى ً ,

موا احلجـة والبيـان ألولئـك الـذين تـأثروا ِّقـدُكثري من الناس ال يستطيعون أن ي
االت التـــي يطرحهــا أهـــل األهــواء والبـــدع لــذلك حـــسموا بالــشبهات واإلشــك

  .وا عن خمالطة أهل البدع واألهواءُهـُالباب ون
 )٠٠: ٠١: ٧٣٨/٥٨"(اهلدى والنور"
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 ]:"خمترص العلو"قال اإلمام يف مقدمة كتابه [
ًات فصال رائعـا وهنا يطيب يل هبذه املناسبة أن أنقل من بعض املخطوط ً

ُمــــن كــــالم بعــــض علــــامء الــــسلف ممــــا مل يطبــــع حتــــى اآلن فــــيام علمــــت وهــــو 
ً وقــد ذكــر املــصنف طرفــا منــه ,للخطيــب البغــدادي احلــافظ املــؤرخ املــشهور

َــيف ترمجتــه كــام يــأيت فرأيــت أن أذكــره هنــا بنــصه إمتامــا للحجــة عــىل اخللف  َ ً
بحقـــــائق الـــــصفات الـــــذين يتـــــوهم الكثـــــري مـــــنهم أن القـــــول بوجـــــوب اإليـــــامن 

 ,ومعانيها كام يليق باهللا تعاىل هو مذهب تفرد به ابن تيمية ومن اقتدوا به فيها
 ,وإنـام فـضله يف بيانـه ورشحـه لـه ,ومل يعلموا أنه رمحه اهللا تابع هلم يف ذلك

 وإال فهــــو ســــلفي , ودفــــع الــــشبهات عنــــه,وإقامــــة األدلــــة عليــــه بــــاملنقول واملعقــــول
 ولـذلك بادرنـا إىل نـرش كتـاب الـذهبي هـذا ,كـل مـسلم وهو الواجب عىل ,املعتقد

 فكــان ,ًالــذي بــني يــديك لــتعلم بــه مــا قــد يكــون خافيــا عليــك كــام خفــي عــىل غــريك
  .ذلك سببا قويا من أسباب االبتعاد عن العقيدة السلفية والطريقة املحمدية

  :قال احلافظ اخلطيب رمحه اهللا تعاىل
منهـــا يف الــسنن الــصحاح مـــذهب  أمــا الكــالم يف الـــصفات فــإن مــا روي "

الـــسلف رضـــوان اهللا علـــيهم إثباهتـــا وإجراؤهـــا عـــىل ظواهرهـــا ونفـــي الكيفيـــة 
 وحققهــــا مــــن , وقــــد نفاهــــا قــــوم فــــأبطلوا مــــا أثبتــــه اهللا ســــبحانه,والتــــشبيه عنهــــا
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 والقـــصد ,املثبتـــني قـــوم فخرجـــوا يف ذلـــك إىل رضب مـــن التـــشبيه والتكييـــف
 األمــــرين وديــــن اهللا بــــني الغــــايل فيــــه إنــــام هــــو ســــلوك الطريقــــة املتوســــطة بــــني

  .ِّواملقرص عنه
 ,واألصــــل يف هــــذا أن الكــــالم يف الــــصفات فــــرع عــــن الكــــالم يف الــــذات

 فـإذا كـان معلومـا أن إثبـات رب العـاملني عـز ,وحيتذي يف ذلك حذوه ومثاله
 فكــذلك إثبــات صــفاته إنــام هــو ,وجــل إنــام هــو إثبــات وجــود ال إثبــات كيفيــة

  .ات حتديد وتكييفإثبات وجود ال إثب
 هللا تعـــاىل يـــد وســـمع وبـــرص فـــإنام هـــي صـــفات أثبتهـــا اهللا تعـــاىل :فـــإذا قلنـــا

 ,العلـم:  وال إن معنـى الـسمع والبـرص,القـدرة:  إن معنى اليـد:لنفسه وال نقول
 وال نــشبهها باأليــدي واألســامع واألبــصار التــي هــي , إهنــا جــوارح:وال نقــول

 إثباهتـــا ألن التوقيــــف ورد هبــــا  إنــــام وجــــب: ونقـــول,جـــوارح وأدوات للفعــــل
ÉîàÛa@ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ@@@@@ لقولـه تبـارك وتعـاىل ﴿;ووجب نفي التشبيه عنها

–jÛa﴾وقوله عز وجل  :﴿†yc@aìÐ×@éÛ@åØí@ë﴾.  
 ,وملــا تعلــق أهــل البــدع عــىل عيــب أهــل النقــل بروايــاهتم هــذه األحاديــث

وحيـد وال يـصح يف َّولبسوا عىل من ضعف علمه بأهنم يروون ما ال يليق بالت
 ورموهم بكفر أهل التـشبيه وغفلـة أهـل التعطيـل أجيبـوا بـأن يف كتـاب ,الدين

 وآيــات متــشاهبات ال ,اهللا تعــاىل آيــات حمكــامت يفهــم منهــا املــراد بظاهرهــا
 وجيــب تــصديق الكــل واإليــامن ,يوقــف عــىل معناهــا إال بردهــا إىل املحكــم

 ومنزلة عـىل هـذا ,جرى جارية هذا املص فكذلك أخبار الرسول ,باجلميع
  . يرد املتشابه منها إىل املحكم ويقبل اجلميع,التنزيل
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   :وتنقسم األحاديث املروية يف الصفات ثالثة أقسام
 منهــا أخبــار ثابتــة أمجــع أئمــة النقــل عــىل صــحتها الستفاضــتها وعدالــة − أ 

    مـع حفـظ القلـب أن يـسبق إليـه اعتقـاد مـا, فيجب قبوهلـا واإليـامن هبـا,ناقليها
 ووصـــفه بـــام ال يليـــق بـــه مـــن اجلـــوارح واألدوات ,يقتـــيض تـــشبيها هللا بخلقـــه

  .والتغري واحلركات
 أخبار ساقطة بأسانيد واهية وألفاظ شـنيعة أمجـع أهـل : القسم الثاين− ب 

  . فهذه ال جيوز االشتغال هبا وال التعريج عليها,العلم بالنقل عىل بطالهنا
 العلــم يف أحــوال نقلتهــا فقــبلهم  أخبــار اختلــف أهــل: والقــسم الثالــث− ج 

 فهذه جيـب االجتهـاد والنظـر فيهـا لتلحـق بأهـل القبـول أو ,البعض دون الكل
  ."جتعل يف حيز الفساد والبطول 

 فإنـــه ً; فـــاحفظ هـــذا األصـــل مـــن الكـــالم يف الـــصفات وافهمـــه جيـــدا:قلـــت
هللا  وعليه اعتمـد اإلمـام اجلـويني حـني هـداه ا,مفتاح اهلداية واالستقامة عليها

 وهــو عمــدة ,تعــاىل ملــذهب الــسلف يف االســتواء وغــريه كــام تقــدم ذكــره عنــه
املحققني كلهم يف حتقيقاهتم هلذه املسألة كابن تيمية وابـن القـيم وغريمهـا 

   : طبع املكتب اإلسالمي):٢٩ص ( " التدمرية "قال ابن تيمية يف 
ال يف  فــإن اهللا لــيس كمثلــه يشء ; القــول يف الــصفات كــالقول يف الــذات"
 فــــــإذا كــــــان لــــــه ذات حقيقــــــة ال متاثــــــل , وال يف أفعالــــــه, وال يف صــــــفاته,ذاتــــــه

  .فالذات متصفة بصفات حقيقية ال متاثل سائر الصفات,الذوات
  قيـل لـه كـام قـال ربيعـة ومالـك?فإذا قال السائل كيف استوى عىل العرش

  واإليــامن بــه, والكيــف جمهــول,االســتواء معلــوم" :وغريمهــا ريض اهللا عــنهم
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 ألنـــه ســـؤال عـــام ال يعلمـــه البـــرش وال ;" والـــسؤال عـــن الكيفيـــة بدعـــة ,واجـــب
 قيـل ? كيف ينزل ربنا إىل السامء الدنيا: وكذلك إذا قال;يمكنهم اإلجابة عنه

 إذ ; ونحن ال نعلم كيفية نزولـه:قيل له. ال أعلم كيفيته : فإذا قال? كيف هو:له
وصــوف وهــو فــرع لــه وتــابع لــه العلــم بكيفيــة الــصفة يــستلزم العلــم بكيفيــة امل

فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبرصه وتكليمه واستوائه ونزولـه وأنـت 
ُ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة يف نفس األمر مـستوجبة ?ال تعلم كيفية ذاته

 فــسمعه وبــرصه وكالمــه ونزولــه واســتواؤه ,لــصفات الكــامل ال يامثلهــا يشء
ف بصفات الكامل التي ال يـشاهبه فيهـا سـمع  وهو متص,ثابت يف نفس األمر

  ."...املخلوقني وبرصهم وكالمهم ونزوله واستواؤهم 
   : بعد أن ذكر خمترص ما تقدم)٩٩ص ( " احلموية "وقال يف 

ون صــــفات اهللا , ومـــذهب الـــسلف بــــني التعطيـــل وبـــني التمثيــــل" ـــ فـــال يمثل ِّ ُ
عنـه مـا وصـف هبـا  وال ينفـون ,بصفات خلقه كـام ال يمثلـون ذاتـه بـذات خلقـه

ِّ وحيرفــوا , فيعطلــوا أســامءه احلــسنى وصــفاته العليــا,نفــسه ووصــفه بــه رســوله
  . ويلحدوا يف أسامء اهللا وآياته,الكلم عن مواضعه

 ,وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بني التعطيل والتمثيـل
ون فــــإهنم مل يفهمــــوا مــــن أســــامء اهللا وصــــفاته إال مــــا هــــ ــــأمــــا املعطل و الالئــــق ِّ

 فقـــد مجعـــوا بـــني التعطيـــل ,بـــاملخلوق ثـــم رشعـــوا يف نفـــي تلـــك املفهومـــات
وا أوال وعطلـــوا آخـــرا ًوالتمثيـــل مثل ً  وهـــذا تـــشبيه ومتثيـــل مـــنهم للمفهـــوم مـــن ,َّـــ

وتعطيل ملا يستحقه هو ,أسامئه وصفاته باملفهوم من أسامء خلقه وصفاهتم
 : فإنه إذا قال القائل;ىلسبحانه من األسامء والصفات الالئقة به سبحانه وتعا
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لــــو كــــان اهللا فــــوق العــــرش للــــزم إمــــا أن يكــــون أكــــرب مــــن العــــرش أو أصــــغر أو 
َ فإنـه مل يفهـم مـن −  ونحـو ذلـك مـن الكـالم −  وكل ذلك مـن املحـال ً,مساويا

ُكون اهللا عـىل العـرش إال مـا يثبـت ألي جـسم كـان عـىل أي جـسم كـان  وهـذا ,َ
اء يليــق بجــالل اهللا وخيــتص بــه فــال يلزمــه  أمــا اســتو,الــالزم تــابع هلــذا املفهــوم

 وصار هذا ,يشء من اللوازم الباطلة التي جيب نفيها كام يلزم سائر األجسام
ً إذا كان للعامل صـانع فإمـا أن يكـون جـوهرا أو عرضـا إذا ال :مثل قول املمثل ً

ً إذا كــان مــستويا عــىل العــرش فهــو مماثــل الســتواء : وقولــه,يعقــل موجــود إال هــذان
َ فـــإن كلـــيهام مثـــل , إذ ال يعلـــم االســـتواء إال هكـــذا;سان عـــىل الـــرسير والفلـــكاإلنـــ َّ َ

َوكلــيهام عطــل حقيقــة مــا وصــف اهللا بــه َّ  وامتــاز األول بتعطيــل كــل اســم لالســتواء ,َ
  . وامتاز الثاين بإثبات استواء هو من خصائص املخلوقني,احلقيقي

و عـــىل عرشـــه والقـــول الفـــصل هـــو مـــا عليـــه األمـــة الوســـط مـــن أن اهللا مـــست
 فكـام أنـه سـبحانه موصـوف بأنـه بكــل يشء ,اسـتواء يليـق بجاللـه وخيـتص بـه

 ونحو ذلك وال جيوز أن يثبت , وأنه سميع بصري, وعىل كل يشء قدير,عليم
 فكـذلك ;للعلم والقدرة خصائص األغراض التي لعلم املخلوقني وقدرهتم
خلــوق عــىل هــو ســبحانه فــوق العــرش وال يثبــت لفوقيتــه خــصائص فوقيــة امل

  .املخلوق وملزوماهتا
 وال يف يشء مـــن النقــل الـــصحيح مـــا ,واعلــم أنـــه لـــيس يف العقــل الـــرصيح
  ."ًيوجب خمالفة الطريقة السلفية أصال َ

  ).٥٠- ٤٦ص"(خمتصر العلو"
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z٨x אא
א 

 ]:قال اإلمام[
طيــــل أو  دون تع,)ظاهرهــــا(عــــىل ) إمرارهــــا( أحاديــــث الــــصفات جيــــب − 

  تشبيه كام هو مذهب السلف
  ).٢/٣٨٥"(الصحيحة"

  ]:وقال رمحه اهللا[

تفــسري النــصوص عــىل ظاهرهــا دون ] هــو...[كــان عليــه الــسلف] الــذي [− 
ÉîàÛa@ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ@@@@@﴿ :تأويـــل أو تـــشبيه كـــام قـــال تعـــاىل

–jÛa﴾)١١:الشورى(.  
  ).٦/١/١٠٨"(الصحيحة"

  ]:وقال رمحه اهللا[

  .اإلثبات مع التنزيه: .. طريقة السلف − 
  ).٦/٢/٧٣٣"(الصحيحة"

  ]:وقال رمحه اهللا[
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جممعـــــون عـــــىل اتبـــــاع الـــــسلف يف اإليـــــامن بحقـــــائق ... أئمـــــة احلـــــديث− 
إثبــــات بــــال متثيــــل, وتنزيــــه بــــال : الــــصفات اإلهليــــة الالئقــــة بــــه تبــــارك وتعــــاىل

  .)١١: الشورى(﴾–jÛa@ÉîàÛa@ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ﴿:تعطيل
  .)٧/٢/٨٠٨"(الصحيحة"

  ]:وقال رمحه اهللا[

  عـــــىل ظاهرهـــــا عـــــىل الوجـــــه ] أي نـــــصوص الـــــصفات[واألصـــــل إمرارهـــــا 
ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ@@﴿: كــام يف قولــه ســبحانه;الالئــق بعظمــة اهللا وجاللــه

–jÛa@ÉîàÛa﴾.  
  ).٧/٣/١٦٣٨" (الصحيحة"

 ]:وقال رمحه اهللا[
فالتمــــسك بظــــاهر النــــصوص دون تأويــــل أو تعطيــــل هــــو مــــذهب الــــسلف 

  . ال يرغب عنه إال كل هالك,األئمة األربعة وغريهمالصالح و
  ).٢/١٨٩"(الضعيفة"

 ]:وقال رمحه اهللا[

 , يف الــصفات وغريهــاصا آمــن بــام صــح عــن رســول اهللا ًفــرحم اهللا امــرء
  .ص ومل يقبل يف ذلك ما مل يصح عنه ,عىل احلقيقة الالئقة باهللا تعاىل

  ).٢/٢٥٦"(الضعيفة"
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z٩x  
  ]:قال اإلمام[

 يلزم :ً تعاىل توقيفية فال تثبت له صفة بطريق اللزوم مثال, كأن يقالصفاته
مـــن ثبـــوت جميئـــه تعـــاىل ونزولـــه ثبـــوت احلركـــة, فـــإن هـــذا إن صـــح بالنـــسبة 

 .للمخلوق, فاهللا ليس كمثله يشء فتأمل

  ).١/٣٤٩"(التعليق على التنكيل"
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z١٠x אא
 

  ]:قال اإلمام[

اديــث الــصفات وآيــات الــصفات جيــب إمرارهــا كــام جــاءت وكــام قــال  أح
ســـلفنا الـــصالح ريض اهللا عـــنهم, بـــدون تأويـــل وال يكفـــي هـــذا; بـــل ينبغـــي أن 

  .وبدون تعطيل: ينضم إىل ذلك أن يقال
ِواملقصود بدون تعطيل هو أن ال يؤول معانيها وترصف هذا املعاين عن  َ ُ

لتأويل, وإنام جيب أن ينضم إىل ذلك داللتها الظاهرة, فال يكفي فقط عدم ا
ًأيــضا التفــسري الــصحيح مــع التنزيــه, يعنــي مــثال ŽåflàžyŞŠÛa@﴿ال جيــوز أن نفــرس : ً

@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ﴾)استوىل; ألن هذا تأويـل, كـام أنـه ال جيـوز :  بمعنى)٥:طه
معنـى : فنقـول حينئـذ.اسـتعىل: إمرارها دون فهم ملعناها, ومعنى استوى هـو

اسـتعىل عليـه دون كيـف ودون تـشبيه ودون تعطيـل : ى عـىل العـرش أياستو
ًأيــــضا, هكــــذا جيــــب أن تكــــون أو أن يكــــون موقــــف كــــل مــــسلم جتــــاه آيــــات 
الصفات وأحاديث الصفات, هو اإليامن بمعانيها احلقيقية دون تأويل ودون 

  ..هذه نصيحتي..جتسيم
, ألن هنــــاك  هــــذا قــــول الــــشيخ األلبــــاين, فــــام القــــول لطلبــــة العلــــم:مداخلــــة

  .أحاديث للصفات, فهم يؤولون فيها باجتهاد منهم
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بدون تأويل وبـدون جتـسيم, التأويـل :  ال جيوز التأويل, نقول نحن:الشيخ
ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@﴿: هو التعطيل والتجسيم هو التشبيه, قـال تعـاىل

Žč–fljÛa﴾)كمثله يشء فربنا سميع وبصري ولكن ليس)١١:الشورى .  
ــــسليم  ــــوا دائــــام مــــع اآليــــات, مــــع الت ــــة هكــــذا أن يكون ًفــــنحن ننــــصح الطلب
بمعانيهــا الظــاهرة دون تــشبيه ودون تأويــل الــذي هــو التعطيــل كــام يقــول ابــن 

ًاملجــسم يعبــد صــنام, واملعطــل يعبــد عــدما, املجــسم يعبــد : القــيم رمحــه اهللا ً
ًصـــنام, واهللا منـــزه أن يكـــون جمـــسام, واملعطـــل يعبـــد عـــ ًدما, ولـــذلك فينبغـــي ً

  .وهكذا..التسليم
ً أيــضا إلقــاء الــضوء أن اإلخــوة ال يتبعــون كــل مــا روى الــرواة وخــط :مداخلــة

  ...كل بنان, وينتقوا األحاديث املنتقاة عن
ً طبعــا احلــديث لــو كــان يف األحكــام ويف األخــالق ال جيــوز إال أن :الــشيخ

ال ينبغــي إال أن يؤخــذ ًيكـون صــحيحا فكيـف بــه إذا كـان لــه عالقـة بالعقيــدة, فـ
ًباألحاديـــث الـــصحيحة يف كـــل مـــا يتعلـــق بالـــرشيعة ســـواء كـــان عقيـــدة أو كـــان 

ًعبادة أو كان سلوكا ً.  
  )٠٠:٣٩:٥٨/ ١٦٩"(اهلدى والنور"
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عــي ومالــك بــن أنــس وســفيان الثــوري ســألت األوزا: قــال الوليــد بــن مــسلم

  : فكلهم قالوا يل?والليث بن سعد عن األحاديث التي فيها الصفات
 ."وها كام جاءت بال تفسريُّرمأ"

  ]:قال اإلمام[

− ١ك ١٨٠ ("األربعـني"يف ] أي الـذهبي[قال املؤلف ..: أي بال تكييف
  :عقب هذا األثر) ٢

و ,ري إمــــــام الكوفــــــة والثــــــو, مالــــــك يف وقتــــــه إمــــــام أهــــــل املدينــــــة:قلــــــت"
 والليـــث إمـــام أهـــل مـــرص, وهـــم مـــن كبـــار أتبـــاع ,األوزاعـــي إمـــام أهـــل دمـــشق

  ."هم حممد بن احلسن فقيه العراقَ وحكى اإلمجاع عىل ذلك بعد,التابعني
  )١٤٢ص"(خمتصر العلو"
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 , يا أبا سفيان:ً سأل وكيعا فقال شهدت زكريا بن عدي:قال حييى بن معني
  ?... ونحو هذا ,هذه األحاديث مثل حديث الكريس موضع القدمني

 ومـــــسعر يـــــروون هـــــذه , والثـــــوري, خالـــــديب كـــــان إســـــامعيل بـــــن أ:فقـــــال
  .ًاألحاديث, ال يفرسون منها شيئا

  ).صحيح(
  ]:قال اإلمام[

  ون معناهـــا  وال خيرجـــ, ال يتأولوهنـــا"ًال يفـــرس منهـــا شـــيئا" :املـــراد بقولـــه
 .هرهااعن ظ

  .) ١٥٠ص"(خمتصر العلو"
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?" 

 ]:قال اإلمام[
ومــــــراد الــــــسلف "): ٧٧ص ()اجليــــــوش اإلســــــالمية(قــــــال ابــــــن القــــــيم يف 

 ,هـل التأويـل فإنـه التكييـف الـذي تزعمـه أ, بال كيـف هـو نفـي للتأويـل:بقوهلم
نفـي : فإهنم هو الذي يثبتون كيفية ختـالف احلقيقـة فيقعـون يف ثالثـة حمـاذير

وإثبــــات التكييــــف بالتأويــــل وتعطيــــل الــــرب عــــن صــــفته التــــي أثبتهــــا احلقيقــــة 
 فلــيس أحــد مــنهم يكيــف مــا أثبتــه اهللا تعــاىل لنفــسه وأمــا أهــل اإلثبــات, لنفــسه

  .لخ كالمهإ﴾ ...
  .)١٤٣ص"(خمتصر العلو"
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  ]:قال اإلمام[

  . مع اإليامن بألفاظها,والتفويض بزعمهم إمرار النصوص بدون فهم
  )٢/٣٨٥"(الصحيحة "



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٤٦ 

z١٥x א
א 

مــذهب ":ِّ بعــد أن بــني وهــاء مقولــة املخــالفني" خمتــرص العلــو"قــال اإلمــام يف مقدمــة  [
 ]: "ذهب اخللف أعلم وأحكمالسلف أسلم, وم

ّوالظـــن الـــذي أيت منـــه املخـــالفون هـــو ممـــا يكـــرر ذكـــره بعـــض املؤيـــدين  ِّ ُ ُ
ملــــــذهب اخللــــــف عــــــىل مــــــذهب الــــــسلف ويتــــــوهم صــــــحته بعــــــض الكتــــــاب 

 ," التفــويض "اإلســالميني الــذين ال علــم عنــدهم بــأقوال الــسلف ويــسمونه بـــ 
 الــسيف "يقــه عــىل ًوهــو ممــا يكثــر الكــوثري عــزوه إلــيهم زورا فيقــول يف تعل

 الـــذي كـــان عليـــه الـــسلف إجـــراء مـــا ورد يف الكتـــاب " ):١٣ص ( "الـــصقيل 
يف صــفات اهللا ســبحانه عــىل اللــسان مــع التنزيــه بــدون (!) والــسنة املــشهورة 

  ."خوض يف املعنى ومن غري تعيني املراد 
 وجـرى عـىل )١٤٥ و١٣١ص (وأعاد هـذا املعنـى يف مواضـع أخـرى منـه 

 األسامء والصفات "تعاون معه عىل حتريف نصوص كتاب ُمنواله قرينه امل
 " للبيهقــي ذاك يف التعليــق عليــه وهــذا يف التقــديم لــه يف كتابــه الــذي ســامه "

 أعنـــي الـــشيخ ســـالمة "فرقـــان القـــرآن بـــني صـــفات اخلـــالق وصـــفات األكـــوان 
 أكثـر الـسلف " :القضاعي العزامي فقد ذكر نحوه يف مواطن منـه غـري أنـه قـال

 )٩٤ص ( كـذا قـال "ف عن بيان املعنى املراد الالئق بـاحلق تعـاىل عىل الك
 فقــد نــسب إىل أكثــر الــسلف تنــزههم عــن بيــان املعنــى )٥ و٨١ص (ونحــوه .
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 فبـأهيام ?فهـل كـان ذلـك جهـال مـنهم بـاهللا أم كـتام للعلـم.الالئق باحلق تعـاىل 
 ﴿ذلــك مــبلغهم مــن :وصــدق اهللا العظــيم.  أحالمهــا مــر:أجــاب فهــو كــام قيــل

  .﴾العلم
ومجلــة القــول يف التأويــل الــذي متــسك بــه اخللــف أنــه كــام قــال ابــن القــيم 

 الكافيــة الــشافية يف االنتــصار "رمحــه اهللا تعــاىل يف منتــصف قــصيدته الرائعــة 
  :املعروفة بالنونية"للفرقة الناجية 

مـــن تأويـــل ذي التحريـــف  هـــذا وأصـــل بليـــة اإلســـالم
ًام بــام ال جتــده عنــد غــريه نثــرا فراجعــه فإنــه ثــم أفــاض يف رسد أرضاره نظــ ً

 توضـيح "وانظرها مـع رشحهـا للـشيخ أمحـد بـن عيـسى املـسمى بــ . هام جدا
ثــم إن عجبــي ال , IQH"املقاصــد وتــصحيح القواعــد بــرشح قــصيدة ابــن القــيم 

يكـــاد ينتهـــي مـــن الكـــوثري وأمثالـــه الـــذين ينـــسبون الـــسلف الـــصالح يف آيـــات 
عدم البحث عن املراد منها كام سبق النقل الرصيح الصفات إىل التفويض و

 فإنه إن مل جيد يف قلبه من التعظيم للسلف وعلمهم مـا يزعـه عـن ;بذلك عنه
 أفلـم يقـف عـىل ;التلفظ هبا بام يمس مقامهم يف املعرفة باهللا تعـاىل وصـفاته

ًمــا نقلــه العلــامء عــنهم مــن العبـــارات املختلفــة لفظــا واملتحــدة معنــى وكلهـــا 
 مـع الـرد عـىل املعطلـة النـافني ,ي حول يشء واحـد وهـو إثبـات الـصفاتتلتق

وإليك بعض النصوص يف ذلك ! هلا واملمثلة املشبهني هلا بصفات اخللق?
  .يف ترامجهم إن شاء اهللا تعاىل] خمترص العلو:أي[مما سرتاه يف الكتاب 

                                                 
 ].منه[.) مياملكتب اإلسال(جملدين كبريين وهي من مطبوعات  يف )١(
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 ســـألت األوزاعـــي ومالـــك بـــن أنـــس وســـفيان : قـــال الوليـــد بـــن مـــسلم−  ١
   : فكلهم قالوا يل? عن األحاديث التي يف الصفات: والليث بن سعدالثوري

  ."بال كيف" :ويف رواية ."ُّأمروها كام جاءت بال تفسري"
 والكيـف , االسـتواء غـري جمهـول" : قال ربيعة الرأي ومالك وغريمها−  ٢

   " واإليامن به واجب ,غري معقول
 مطبعـــة ١٠٩ص ( " الفتـــوى احلمويـــة "قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة يف 

  : )السنة املحمدية
 "موافـــق لقـــول البـــاقني"... االســـتواء غـــري جمهـــول : فقـــول ربيعـــة ومالـــك"

 فــــإنام نفــــوا علــــم الكيفيــــة ومل ينفــــوا حقيقــــة "أمروهــــا كــــام جــــاءت بــــال كيــــف 
 ولو كان القوم آمنوا باللفظ املجرد من غـري فهـم ملعنـاه عـىل مـا يليـق ,الصفة

 : وملـــا قـــالوا" والكيـــف غـــري معقـــول,ء غـــري جمهـــولاالســـتوا" :بـــاهللا ملـــا قـــالوا
ً فـــإن االســـتواء حينئـــذ ال يكـــون معلومـــا بـــل ;"أمروهـــا كـــام جـــاءت بـــال كيـــف"

  ."ًجمهوال بمنزلة حروف املعجم
 ,وأيــضا فإنــه ال حيتــاج إىل نفــي علــم الكيفيــة إذا مل يفهــم عــن اللفــظ معنــى

  .وإنام حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات
ــ  ال حيتــاج − ً أو الــصفات مطلقــا − ضا فــإن مــن ينفــي الــصفات اجلزئيــة وأي

 ال حيتـاج أن "إن اهللا لـيس عـىل العـرش" : فمـن قـال"بال كيـف"إىل أن يقول 
 فلو كان مذهب السلف نفي الصفات يف نفس األمـر فلـام "بال كيف": يقول
  ."وبال كيف" :قالوا
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اللتهــا عــىل مــا هــي  يقتــيض إبقــاء د" أمروهــا كــام جــاءت "وأيــضا فقــوهلم 
ا دالــة عــىل معــاين, فلــو كانــت داللتهــا منتفيــة لكــان  ــعليــه فإهنــا جــاءت ألفاظ ً

 أو , أمـــروا لفظهـــا مـــع اعتقـــاد أن املفهـــوم منهـــا غـــري مـــراد" :الواجـــب أن يقـــال
 " اهللا ال يوصـــف بـــام دلـــت عليـــه حقيقـــة IQH)مـــن(أمـــروا لفظهـــا مـــع اعتقـــاد أن 

 إذ نفــي " بــال كيــف "يقــال حينئــذ  وال ,وحينئــذ تكــون قــد أمــرت كــام جــاءت
  ."الكيف عام ليس بثابت لغو من القول

   : قال اإلمام اخلطايب−  ٣
 مــــذهب الـــــسلف يف الــــصفات إثباهتـــــا وإجراؤهـــــا عــــىل ظاهرهـــــا ونفـــــي "

  ."الكيفية والتشبيه عنها
   : قال احلافظ ابن عبد الرب−  ٤
 والـسنة  أهل السنة جممعون عىل اإلقـرار بالـصفات الـواردة يف الكتـاب"

َّومحلها عىل احلقيقة ال عـىل املجـاز إال أهنـم مل يكيفـوا شـيئا   وأمـا ,مـن ذلـكَُ
 ,ًاجلهمية واملعتزلـة واخلـوارج فكلهـم ينكرهـا وال حيمـل منهـا شـيئا عـىل احلقيقـة

  ."هم عند من أقر هبا نافون للمعبود و,ويزعمون أن من أقر هبا مشبه
ل مـــن جل النـــصوص التـــي ســـ:قلـــت ٍّ فهـــذا ق ـــٌّ ُ ـــ نراها يف الكتـــاب وهـــي كلهـــا ُ

متفقـــة عـــىل أن الـــسلف كـــانوا يفهمـــون آيـــات الـــصفات ويفـــرسوهنا ويعينـــون 
  .املعنى املراد منها عىل ما يليق به تبارك وتعاىل 

  ).٣٨- ٣٥ص"(خمتصر العلو"

                                                 
 ."احلموية"األصل يف  كذا, والصواب بدوهنا كام)١(
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z١٦x אא؟ 
  ]:قال اإلمام[

ه مـــن أمثالـــو التفـــويض كـــام يـــزعم الكـــوثري] أي الـــسلف[لـــيس مـــذهبهم 
  .غريهاو " التدمرية " كام رشحه ابن تيمية يف رسالته ,املعطلة

  ).٢/٣٨٥"(الصحيحة"
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z١٧x  
هناك من يزعم أن التأويل أو التفويض كان من منهج السلف الصالح يف العقيدة, هل : سؤال

هذا األمر صحيح وهل ثبت عن أحد من السلف التأويل أو التفـويض, ومـا حكـم مـن يـؤول أو 
 يفوض?

ًيبــــدو يل أن هنــــا كثــــريا مــــن الــــشباب فعــــال متــــأثر بكتــــب هــــذا : ً أوال:لــــشيخا ً
السقاف الذي سامه بعضهم بحق بالسخاف; ألن هذه الشبهات التي تثار يف 

  .هذا الزمان هو أصلها هذا السقاف الذي يعيش يف هذا البلد
علـــامء الـــسلف القاعـــدة عنـــدهم هـــو عـــدم التأويـــل وعـــدم التفـــويض : ًأوال

ًري اآليـــات واألحاديـــث تفـــسريا يـــدل عليـــه علمهـــم باللغـــة العربيـــة وإنـــام تفـــس
ًوآداهبا, فهم يفرسون مـثال النـزول بـالنزول وال يؤولونـه, ويفـرسون االسـتواء 
باالســـــتواء واالســــــتعالء وال يؤولونــــــه وإنــــــام يــــــؤول اخللــــــف الــــــذين خــــــالفوا 

 أرشطــــة كثــــرية يف هــــذا ًالــــسلف, وهــــذا طبعــــا حيتــــاج إىل بيــــان وتفــــصيل ويل
  .ملجال خضنا فيها إىل حد كبري يف رضب األمثلةا

قــد يوجــد لــبعض الــسلف تفــسري لــبعض النــصوص مــن : لكنــي أقــول اآلن
القرآن أو السنة يتوهم هؤالء املؤولة الذين خالفوا الـسلف بأنـه تأويـل, وهـو 

التأويـل :  هنا حـول كلمـة التأويـلًئاليس من التأويل بسبيل, فأريد أن أذكر شي
  .عريف: دمها لغوي, واآلخرأح: له معنيان
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ŽáÜžÈflí@bflßflë@@ًأما التأويل باملعنى اللغوي فهو بمعنى التفسري متامـا والبيـان, ﴿
ŽéÜÛa@bÛg@ŽéÜíëdflm﴾)ــران   ل إليــه ومــا يعــود إليــه, هــذا ُوَمــا يعلــم مــا يــؤ:  أي)٧:آل عم
  .معنى لغوي

  راج اصــطالحي فهــو بمعنــى إخــ: أي: أمــا التأويــل اآلخــر الــذي هــو عــريف
  داللة النص عن الظاهر إىل معنى غري متبادر, هذا التأويل هو يقصد يف كالم 

  .علامء الكالم
إذا فــرس بعــض الــسلف آيــة يف القــرآن الكــريم بخــالف مــا : عــىل هــذا نقــول

أن هذا الـذي : هذه سلف أول, واحلقيقة! هه: , يقولوناملتأولةيفهمه بعض 
ًه الظـاهر هــو لــيس تـأويال إنــام هــو إخــراج للـنص عــن معنــا: ًيـسمونه تــأويال أي

ًمثال ما ذكر يف تفسري ابن كثري وغريه عن ابـن عبـاس يف تأويـل : تفسري, يعني
وهو معكم بعلمه, هذا :  قال ابن عباس)٤:احلديد(﴾žáŽnžä×@bflß@flåžíc@žáØflÈflß@flìŽçflë﴿: آية

فانتبـه هـذا تفـسري ألنـه نظـر إىل سـياق اآليـة مـن أوهلـا إىل آخرهـا ! ًليس تأويال
إىل أن اهللا عز وجل يتحدث عن املعية العلمية وليس عن املعية الذاتية التي 

بذاتــه, لــيس هــذا الــذي يتبــادر : يظهــر مــن هــذه اجلملــة أن املقــصود وهــو, أي
 يمــن دراســة اآليــة مــن أوهلــا إىل آخرهــا وإنــام املتبــادر أنــه ربنــا عــز وجــل عنــ

ًتـشبثون هبـذا ويـسمونه تـأويال املعية العلمية, فهذا ورد عن ابن عباس, فهـم ي
  .وهو ليس من التأويل يف يشء

ًومثله نصوص كثرية وكثـرية جـدا, مـثال ً :﴿@@@ôfl‰cflë@ŽÉflàžc@bflàØflÈflß@ïčäŞãg﴾)٤٦:طه( 
ŽÉflàžc@bflàØflÈflß@ïčäŞãg@﴿..هــذه ليــست معيــة ذاتيــة وإنــام هــي معيــة صــفتية: ًأيــضا
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ôfl‰cflë﴾)ًهــذا لــيس تــأويال !  وأرىأســمع:  معكــام فــرست بــام بعــدها)٤٦:طــه
  .ًبمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره, وهكذا األمثلة كثرية وكثرية جدا

إن كــانوا يعنــون أهنــم جعلــوا مــذهبهم : هــؤالء الــذي يزعمــون بــأن الــسلف أولــوا: اخلالصــة
مـذهب : هم; ألن اخللـف يقولـونِهم بأنفـسَبون أنفـسِّذَكـُالتأويل كـام هـو مـذهب اخللـف فهـم ي

ا هـو مـذهب الـسلف? هـو أهنـم ال يؤولـون, ومـذهب اخللـف زعمـوا أنـه أعلـم السلف أسلم, مـ
وأحكــم, ملــاذا? ألهنــم يؤولــون, فــنفس علــامء اخللــف يعرتفــون بــأن الــسلف مــا كــانوا يؤولــون, 
لكن هؤالء لتضليل الناس اليوم وإخـراجهم عـن سـبيل املـؤمنني األولـني يزعمـون بـأن الـسلف 

ًنـصوص الكثـرية والكثـرية جـدا جيـدها املـسلم جمموعـة يف أهنـم مـا أولـوا وال: أولوا, احلقيقـة
 .كتاب احلافظ الذهبي املعروف بالعلو للعيل الغفار

وكنت أنا اخترصته وحذفت منه بعض الروايات واآلثار الواهية الضعيفة, 
فتجد هناك عرشات الـصحابة والتـابعني وأتبـاعهم واحلفـاظ مـن األئمـة كلهـم 

ة; لـــذلك فهـــذا تـــضليل مـــن هـــذا الـــسخاف ال يؤولـــون ويـــردون عـــىل املؤولـــ
 بـــام  هلـــملـــسبيل املـــؤمنني, مـــن أجـــل أن يـــضلوا هـــؤالء النـــاس الـــذين ال علـــم

 وصـلت رسـائله إلـيهم نيدجل به هذا اإلنسان الذي ابتيل من حوله اليوم وم
  .بأضاليله الكثرية املبثوثة يف رسائله

  )٠٠ :٤٤: ٧٩٥/١٧("اهلدى والنور"
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z١٨x  
ويـستندون عـىل ذلـك ,  أن مـذهب الـسلف هـو التفـويض يف الـصفاتُمَعْزُ يًكثريا ما: سؤال

 .ببعض األقوال ألهل العلم
   األهل من?:الشيخ 

, وهــا كــام جــاءت بــال تفــسريُّرِمَأ:  لألئمــة مثــل اإلمــام أمحــد كقولــه:مداخلــة
شيخنا يعني مل توجهوا هـذه األقـوال خاصـة أهنـا ثابتـة عـن اإلمـام أمحـد , نعم

  ?ًانكم بيان هذه املسألة وجزاكم اهللا خريوغريه نرجو م
إن السلف كام : ً سبق أن تكلمنا عن هذه املسألة وجوابا عنها نقول:الشيخ

جاء يف كتب أئمة احلديث وكام جاء يف بعض كتب األشاعرة كاحلافظ ابـن 
حجــر العــسقالين, هــو مــن حيــث األصــول والعقيــدة هــو أشــعري عــىل علمــه 

مــن موضــع واحــد يف الكتــاب العظــيم املــسمى وفــضله وهــو قــد ذكــر يف أكثــر 
بفــتح البــاري أن عقيــدة الــسلف فهــم اآليــات عــىل ظاهرهــا دون تأويــل ودون 

فهموها كام جاءت دون أن افقول األمام أمحد أمروها كام جاءت أي , تشبيه
والــذين يقولــون إن مــذهب الــسلف هــو , تتعمقــوا يف حماولــة معرفــة الكيفيــة

ان اثنان وكام يقال أحالمهـا مـر يلـزمهم أن اآليـات ًالتفويض أوال يلزمهم أمر
ًالتي وصف اهللا عز وجل نفسه هبا فضال عـن األحاديـث الكثـرية التـي وصـف 

 ربــه فيهــا كــل هــذه النــصوص معناهــا عــىل مــذهب التفــويض أننــا ال ص النبــي
نفهــم هــذه النــصوص بــل وال نــدري ملــاذا ربنــا عــز وجــل أنزهلــا يف كتابــه وال 
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والواجـب علينـا أن ال نفهـم هــذه ,  وصـف ربـه هبــذه الـصفاتنـدري ملـاذا نبيـه
ًالــصفات املــذكورة يف القــرآن والــسنة علــام أن اهللا عــز وجــل نعــى عــىل قــوم 

flæëŽŠŞifl†flnflí@ýÏc@@ ﴿:أهنم ال هيتمون بفهم القرآن الكريم حيـنام قـال رب العـاملني
bflèÛbÐÓc@đlìÜÓ@óÜflÇ@žâc@flæežŠÔÛa﴾)٢٤:حممد(.  

شـك أن أعظـم يشء يتعلـق هبـذا اإلسـالم هـو معرفـة الـرب الـذي رشع  بال 
فحيـــنام يقـــال يف آيـــات , هـــذا الـــدين وعـــىل لـــسان نبيـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم

ًالــصفات ويف أحاديــث الــصفات ال نفهــم منهــا شــيئا إذا هــم مل يعتــربوا بمثــل  ً
 )٢٤:حممـد (﴾ÜflÇ@žâc@flæežŠÔÛa@flæëŽŠŞifl†flnflí@ýÏc@@@@bflèÛbÐÓc@đlìÜÓ@ó@@@@@قولـه يف اآليـة الـسابقة ﴿

  .)٤٦:احلج(﴾bflèči@flæìÜčÔžÈflí@ćlìÜÓ@žáŽèÛ ﴿ً:ويشملهم أيضا
﴿flæìŽàčÛbflÈÛa@bÛg@bflèÜčÔžÈflí@bflßflë﴾)٤٣:العنكبوت(.  

فهـــم عـــن اهللا عـــز وجـــل فـــإن كانـــت ُعقـــل وتُ واآليـــات كلهـــا إنـــام أنزلـــت لت
  . باألحكام تبناها وعمل هبا وأن كانت متعلقةًمتعلقة بالعقيدة تبناها عقيدة

ًإذا إذا كانـــت اآليـــات املتعلقـــة بـــصفة اهللا عـــز وجـــل ال تفهـــم فـــإذا نحـــن ال  ً
ًندري عن ربنـا شـيئا إال أن لـه وجـودا عليهـا وعـىل هـذا هنـاك صـفات جممـع , ً

ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@﴿: ً العلــامء حتــى علــامء اخللــف مــثالبــني
Žč–fljÛa﴾)١١:رىالشو(.  

ـــفُ هـــل نفهـــم مـــن الـــسميع أن ن ال نـــدري مـــا هـــي صـــفة الـــسمع : ض فنقـــولِّوَ
البـــصري ال نـــدري مـــا هـــي صـــفة البـــرص والقـــدير واحلكـــيم والعلـــيم إىل آخـــره 

ًإذا آمنــا , ًمعنــى ذلــك التفــويض املزعــوم أننــا ال نفهــم شــيئا مــن هــذه الــصفات
بــرب العبــاد ٍبـرب موجــود لكــن ال نعـرف لــه صــفة مـن الــصفات وحينئــذ كفرنـا 
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ًهــذا هــو الــذي يــرد أوال عــىل أولئــك , حيــنام أنكرنــا الــصفات بــزعم التفــويض
  .املفوضة زعموا 
رى قبـل ُـإذا قـال اإلمـام أمحـد أو غـريه أمروهـا كـام جـاءت ت: اليشء الثـاين

اإلمام أمحد إمام دار اهلجرة وهو اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل هل كان عىل 
الــرمحن ﴿يــا مالــك يــا مالــك :  الــسائل فقــال لــههــذا املــذهب حيــنام جــاءه ذاك

االستواء معلوم فاالستواء معلوم : , كيف استوى? قال﴾عىل العرش استوى
ال يعنــي االســتواء مفــوض معنــاه ال قــال االســتواء معلــوم, وهــو العلــو, ولكــن 

ولــذلك متــام كــالم اإلمــام مالــك , الكيــف جمهــول, وهــذا هــو مــذهب الــسلف
وا الرجـــل فإنـــه مبتـــدع مل يكـــن هـــذا الرجـــل الـــسائل أخرجـــ: رمحـــه اهللا أن قـــال

الـرحمن علَـى الْعـرِش     ﴿:ًمبتدعا ألنـه سـأل عـن معنـى خفـي عليـه مـن قولـه تعـاىل

  .)٥:طه(﴾استوى
 ألنه سأل عن كيفيـة االسـتواء فكـان قـول اإلمـام مالـك ;عِّدُ وإنام أخرج وب

 بإحــسان إىل يــوم هــذا هــو الــذي يمثــل مــنهج الــسلف الــصالح واملتبعــني هلــم
أن معــاين آيــات الــصفات وأحاديــث الــصفات مفهومــة لغــة لكــن  الــدين وهــو

  .ًكيفياهتا جمهولة متاما
 الــذات وال يعــرف كيفيــة الــصفات إال صــاحبفــال يعــرف كيفيــة الــذات إال 

و  ولكن االستواء والسمع معلوم والبرص معلوم والعلم معلوم, الذات نفسها
وهـا كـام جـاءت ُّرِ أن تفسري كلمـة اإلمـام أمحـد أمإىل أخره ولذلك فأنا أعتقد

هو بأهنا تعني عدم فهم اآليات وأن نقول اهللا أعلم بمـراده كـام يـزعم اخللـف 
ولــذلك , هــذا هــو أصــل التعطيــل أن نــؤدي إىل جحــد اخلــالق ســبحانه وتعــاىل
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فأنــا يعجبنــي كلمــة اإلمــام شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا وأكررهــا عــىل 
تحفظوهـــا ألن فيهـــا مجـــاع هـــذه املـــسألة يف كلمتـــني اثنتـــني يقـــول مـــسامعكم ل
  .ًاملشبه يعبد صنام واملعطل يعبد عدما: رمحه اهللا

فاهللا إذا قال إنسان ليس فوق وليس حتت ولـيس يمـني ولـيس يـسار ولـيس 
  داخـــل العـــامل وال خارجـــه كـــام يقـــول بعـــض املبتدعـــة الـــضالني يف هـــذا البلـــد 

داخـــل العـــامل وال خارجـــه هـــذا وصـــف للمعـــدوم خاصـــة يزعمـــون بـــأن اهللا ال 
  .الذي ال وجود له

لو قيل إلنسان ما العدم ماذا تتصورون يكون اجلواب? هـو يشء ال يشء 
إذا قيل هذا العدم ال يشء هل هو داخل العامل أو خارجه هل , العدم ال يشء

  يصح هذا الوصف?
   ال يصح :مداخلة
إذا كـــان هنـــاك يشء لــــه فـــ, ال يــــصح طيـــب. ال يـــصح هـــذا الوصـــف :الـــشيخ

 كـذلك ?وجوده وله كيانه فهل يقال أنه ليس داخل العامل وليس خارج العامل
واملعطـل يعبـد عـدما أي يشء ال : ًال يقال إذا من هنا قال ابن تيمية رمحـه اهللا

وقــد قلنــا يف بعــض مناســبات كثــرية أن حــديث عمــران بــن حــصني , وجــود لــه
 عــن ص ًأن رجــال ســأل النبــي: يريض اهللا عنــه املــروي يف صــحيح البخــار

العرش وعام خلق اهللا بعد العـرش وعـام كـان قبـل العـرش فقـال عليـه الـصالة 
  .»كان اهللا وال يشء معه« :والسالم
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ًفــــإذا هــــو كــــان وال خملــــوق ثــــم خلــــق العــــرش ثــــم خلــــق ,  أي ال خملــــوق
ًالـــــسموات واألرض فـــــإذا حيـــــنام خلـــــق الـــــسموات واألرض كـــــان املوجـــــود 

  .ليس يف املخلوقات ه, ال شك وال ريب أن اهللا واحلالة هذهبإجياد اهللا إيا
 ;وجـل  أما أن يقال أنه ليس خارج املخلوقـات فهـذا جحـد لوجـود اهللا عـز

ــــــه كــــــان وال خملوقــــــات وال أي عــــــرش وال كــــــريس وال ســــــامء وال أرض  ألن
  .إىل أخره..وال

  : هلــــذا يقــــول ابــــن تيميــــة,  لــــذلك نحــــن نقــــول عاقبــــة التأويــــل هــــو التعطيــــل
čéčÜžrčà×@flžîÛ@ ﴿:وهـــذا حـــرام بـــال شـــك ألن اهللا يقـــول, ًملجـــسم يعبـــد صـــناما

ćõžïfl‘﴾)١١:الشورى(.  
ً واملعطـــل يعبـــد عـــدما أي شـــيئا ال وجــــود لـــه نوا بـــاهللا ورســـوله عــــىل ِفـــآم, ً

أســــاس مــــن الفهــــم لآليــــات عــــىل األســــلوب العــــريب الــــذي كــــان عليــــه ســــلفنا 
صفات وهذه األسامء ال يعرفهـا ًالصالح أوال مع االحتفاظ بأن حقائق هذه ال

  .إال اهللا تبارك وتعاىل
 شـــيخنا إذا ســـمحت بـــارك اهللا فيـــك كـــام اإلثبـــات عـــىل أنـــه اإلمـــام :مداخلـــة

الــرمحن عــىل ﴿أمحــد ريض اهللا عنــه ورمحــه اهللا تعــاىل يعــرف ويفهــم معنــى 
ُعندما أثبت أن اهللا عز وجل فوق السامء بذاته سئل وقيل له ﴾ العرش استوى

flìŽç@bÛg@đòflqýflq@ôflìžvflã@žåčß@ŽæìØflí@bflß@ ﴿:مــاذا تقــول يف قــول اهللا تعــاىل :يــا إمــام
žáŽèŽÈčiafl‰﴾)ادلة٧:ا(.  

ًخــر اآليــات فهــذا يــدل أيــضا عــىل أن اإلمــام أمحــد يفهــم آ قــال بعلمــه إىل 
  .)٥:طه(﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa ﴿:قول اهللا تبارك وتعاىل
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وا هـــذا جحـــد َّحلقيقـــة أن يقـــال أن الـــسلف مـــا فـــرس يـــا ســـيدي هـــذه ا:الـــشيخ
  .حلقيقة تشبه جحد البدهييات من األمور 

  . ثم بدعة جديدة يا شيخ:مداخلة
  . اهللا املستعان نعم:الشيخ
 ابتـدعها الـسقاف يف هــذه األيـام بالنـسبة هلــذه املـسألة تكلمـت مــع :مداخلـة

خنا يقول لنا عندما أحد تالمذته أو رواده فعندما ناقشت هذه املسألة قال شي
 الـصحابة قــالوا :قـالوا لـه أن هـي يف صــحيح مـسلم هـذا احلـديث اجلاريــة قـال
فعنــدما ناقـــشت , أن الــرمحن عــىل العــرش اســتوى ولكـــنهم يريــدون التأويــل

 أنـا أثبـت أن اهللا عـز :يت له بيشء قال يف النهايـةآهذا الرجل كلام يأيت بيشء 
ة يعني بقي مرص عىل كالم شيخه أن  يف اجلاريُّوجل فوق السامء كام أثبتت

  .اجلارية أثبتته ولكن تريد التأويل
   وما يدريه?:الشيخ
   أنــا قلــت لــه مــا هــي احلجــة مــا هــو الربهــان هــذا ال بــد لــه مــن برهــان :مداخلــة

  ..ودليل قال 
 عــىل كــل حــال هــذه الكلمــة أعتقــد أنــا أهنــا كلمــة يقولوهنــا بألــسنتهم :الــشيخ

التــي تقــام علــيهم ألن الرجــل يف كتبــه يــرصح بــأن ًيقولوهنــا هربــا مــن احلجــة 
  .)١٦:امللك(﴾čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc﴿: القول بأن اهللا يف السامء كفر هكذا

 : مـــع األســـفاملـــؤولنيً قـــال يف بعـــض كتبـــه ونقـــال عـــن بعـــض املفـــرسين 
﴿čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc﴾)١٦:امللك(.  
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ولـذلك إذا وصـل معـك إىل , مطبـوعكام يقول أهل الرشك هكـذا الكتـاب 
أعتقــد أحــد : ًأن يقــول أنــا أقــول كــام قالــت اجلاريــة لكــن مــع التأويــل هــذا أوال

شيئني حتى ننصف الرجل هذا أو الـشاب الـذي تـشري إليـه إمـا أنـه كفـر بـشيخه 
  .أو تأول كالم الشيخ بتأويل ال يرضاه الشيخ

ن قوهلم هـذا خيـالف  أو أن الشيخ علمهم إذا قيل لكم كذا فقولوا كذا لك
املسطور يف كتبهم ألن الرجل يـرصح بأنـه ال جيـوز للمـسلم أن يقـول اهللا يف 
الــسامء, ألن هــذه قــول كفــار فاملــرشكني يف العهــد اجلــاهيل, وهــو تلقــاه عــن 

ًاهللا الغــامري املغــريب, فهــو يــرصح أيــضا يف بعــض تعليقاتــه عــىل  الــشيخ عبــد
 ابــتيل بــبعض املعلقــني مــن أهــل  هــذا الكتــاب العظــيم الــذي"التمهيــد"كتــاب 

ولـذلك فهـذا القـول إذا قـال حقيقـة , وال أقـول التأويـل األهواء وأهل التعطيل
فهذه خطوة إىل األمام, لكن احلقيقة أن السقاف ال يؤمن إال أن كلمة اهللا يف 
الـسامء هـذا كفـر ألنـه يفـرس يف الـسامء أي يف جـوف الـسامء, وهـذا كفـر هلـذا 

 بــأن اهللا عــز وجــل لــيس يف مكــان ومــن قــال إن اهللا يف يقــول بأننــا نحــن نقــول
مكان فقد كفر, لذلك يتأولون ليتهم يتأولون يف بمعنى عـىل كـام هـو رصيـح 

  .اآليات األخرى
اهللا ال , ثــــم يقــــول أن اهللا عــــز وجــــل لــــيس يف مكــــان ولــــيس خــــارج املكــــان

ومـن عجائـب أقـواهلم , داخل العامل وال خارجـه, وذلـك هـو شنـشنة املعطلـة
ْبقولـةرون من يقول بقول اهللا ورسوله ويؤمنـون بمـن يقـول ِّفَكُم يأهن َ  مـا قاهلـا ِ

  .ال رسول اهللا وال صحايب وال تابعي وال إمام من أئمة املسلمني
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نقــــول لــــذلك الــــسائل مــــن قــــال مــــن العلــــامء الــــذين هــــم يؤمنــــون بعلمهــــم 
 اهللا ليس داخـل العـامل وال خارجـه هـذه عقيـدهتم مـن أيـن جـاؤوا: وصالحهم

هبــذه العقيــدة? اهللا ال داخــل العــامل وال خارجــه مهــام حــاولوا أن يتــأولوا مثــل 
ًهـــذا الكـــالم فإنـــه ال يقبـــل التأويـــل يف شـــطره الثـــاين أبـــدا إال إنكـــار وجـــود اهللا 

ًونحــــن نعتقــــد أن كثــــريا مــــن املؤولــــة ليــــسوا زنادقــــة لكــــن يف , تبــــارك وتعــــاىل
ــلْوَاحلقيقــة أهنــم يقولــون ق ق املنكــر لوجــود اهللا هــو الــذي فالزنــدي, ة الزنادقــةَ

ســـيقول ال يشء ممـــا تزعمـــون ال داخـــل العـــامل وال خارجـــه لكـــن هـــم بـــسبب 
تــأثرهم بعلــم الكــالم وصــلوا إىل أن يقولــوا كلمــة هــي زندقــة بعينهــا لكــن مــع 

žáØŽ÷ğjfläŽã@žÝflç@žÝÓ@@﴿: ذلــك فهــم ال يعلمــون ويــصدق فــيهم قــول رب العــاملني
@bÛbflàžÇc@flåíŠflžþbči ,a@@@@@@@@@@@flæìŽäčžzŽí@žáŽèŞãc@flæìŽjflžzflí@žáŽçflë@bflîžãş†Ûa@čñbflîflzÛa@¿@žáŽèŽîžÈfl@ŞÝfl™@flåíč̂ Û

bĆÈžäŽ•﴾)١٠٥، ١٠٤: الكهف(.  
  )٠٠: ١٩: ٧٣٨/٤٥( "اهلدى والنور"
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z١٩x א 
אWA@؟ 

نمرهـا كـام :  وأحاديثها يقولـونالسلف يف الصفات; يف آيات الصفات) عن(يأيت : السائل
ًقــد يــأيت أهنــا ال تفــرس, ال نفــرس شــيئا منهــا ونفــرس شــيئا منهــا : جــاءت أو يعنــي : , فنريــد يعنــي...ً

 توضيح هل آيات الصفات أحاديثها يعني يفهم معناها أو يفوض معناها?
 الــذي نفهمــه مــن هــذه الكلمــة وهــي قــوهلم نمرهــا كــام جــاءت, أي :الــشيخ

سلط عليهـــا معـــول نفهمهـــا عـــىل ظـــاه ِّر داللتهـــا باألســـلوب العـــريب دون أن ن َ ـــ ُ
التأويـــل والـــذي هـــو أشـــبه مـــا يكـــون بـــالتحريف والتعطيـــل, ولـــيس املقـــصود 
بداهة من هذه الكلمة أن نقرأها وأال نفهم معناها, وقد جاءت هـذه الـصفات 
بلـــسان عـــريب مبـــني يف الكتـــاب والـــسنة فـــال بـــد مـــن فهمهـــا, ثـــم املـــرور عـــىل 

ن تأويــل هلــا أو تعطيــل بمعناهــا, وعــىل هــذا جــرى علــامء الــسلف ظاهرهــا دو
يف تفــــسري كــــل آيــــات الــــصفات ومل نجــــد عــــن أحــــد مــــنهم أن آيــــات الــــصفات 
وأحاديـــث الـــصفات ال تفهـــم, وأن هـــذا هـــو املعنـــى مـــن قـــول بعـــض الـــسلف 

  ..أمرها كام جاءت, ليس هذا هو املراد وإنام املراد إمرارها بفهم
بـــاملعنى العـــريب املتبـــادر إىل األذهـــان ولـــيس ففـــي ذلـــك إثبـــات الـــصفات 

ِعدم فهمهـا; ألن مؤدى ذلـك أال نصف اهللا تبـارك وتعـاىل بـيشء ممـا وصـف  َـ َّ َ ُـ
ْبه نفسه وهذا هو عني التعطيل ولنعم ما جاء من بعض أئمتنا ابن القيم رمحه  ِ َ
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ًاملجـــــسم يعبــــد صـــــنام : اهللا تبــــارك وتعــــاىل أو شـــــيخه ابــــن تيميـــــة حيــــنام قــــال
  .ًيعبد عدماواملعطل 

  فتعطيــــل الــــصفات وعــــدم فهمهــــا هــــو يــــؤدي إىل إنكــــار وجــــود اهللا تبــــارك 
 يف كلمتـه األخـرية املجـسم −  رمحـه اهللا –وتعاىل, وإىل هذا أشار ابن القيم 

ًيعبـــد صـــنام واملعطـــل يعبـــد عـــدما, هـــذا الـــذي يفهمـــه مـــن هـــذه الكلمـــة وهـــو  ً
  .الصواب الذي ال ريب فيه

   )٠٠ :٢٥ :٣٨/ ٣٦٣(" اهلدى والنور"
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  ]:قال اإلمام[

  ."أي القول بالتفويض" و الزم ذلك
  هــو أســامء و أقدســه عنــدهمو  نــسبة اجلهــل إىل الــسلف بــأعز يشء لــدهيم

  .صفاتهو اهللا
راجــع و .اهللا املــستعانو .و مــن عــرف هــذا علــم خطــورة مــا ينــسبونه إلــيهم

  ... " خمترص العلو للذهبي "هلذا مقدمتي لكتايب 
  ).٢/٣٨٥"(الصحيحة"
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 .بالنسبة لفهم آيات الصفات: سؤال
  . ما شاء اهللا:الشيخ
 الذي يقرأ ويطلع عىل مذهب أصحاب الرسول جيد أنه يفوضون :مداخلة

  .يف فهم صفات اهللا عز وجل
  .ًوحا ما شاء اهللا, زادك اهللا فت:الشيخ
تفسريها تالوهتا, يعني هذا :  معظمهم ملا كان يسأل عن هذا يقول:مداخلة

  .ثابت عن ابن عيينة وغريه وغريه
   لكن أنت كنت حتكي عن الصحابة سهيت أم نسيت?:الشيخ
  ...ِ عن الصحابة, مثل التابعني:مداخلة
   يعني أفهم منك أن ابن عيينة صحايب?:الشيخ
  . ال:مداخلة

  !ً فإذا?:الشيخ
   الــــصحابة مــــش معــــروف أيــــش مــــذهبهم إال التفــــويض بــــدون بيــــان :مداخلــــة

  .بدون سؤال
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  . هذا فهمناه منك, لكن قفزت قفزة غزالن ذهبت إىل ابن عيينة:الشيخ
  . يعني السلف:مداخلة
  , هكذا?)مفوضون(ال ختصص الصحابة, السلف : ً إذا:الشيخ
  …)مفوضون (:مداخلة
سجل عـــىل الـــسلف أهنـــم مفوضـــون,  بـــس أنـــا لـــك ناصـــح أمـــني ال تـــ:الـــشيخ

  .ألنك بعدين ستندم, والت حني مندم, تريد تسجل تفضل سجل
  . نعم أسجل ألن هذا الذي فهمناه إىل اآلن:مداخلة
  . خري, اهللا يرىض عنكم:الشيخ
: ًوارد جمموعــة مــن العبــارات عــنهم مــثال اإلمــام مالــك قــال:  يعنــي:مداخلــة

ة يـــسألون عـــن هـــذه األمـــور, كـــانوا أنـــه مـــا كـــان الـــصحاب) الـــسؤال عنـــه بدعـــة(
ُّيمروهنا عىل ظاهرها ُ.  

  . بس شايف أخذت األثر املالكي من ذنبه, ما أتيت رأسه:الشيخ
  . معروف األول:مداخلة
   لكن جيوز أنت تأخذ من ذنبه وما تأيت برأسه?:الشيخ
 يعنـي حـسب فهمنـا − االسـتواء معلـوم مل يقـل لـه:  يعني هو ملا قـال:مداخلة

  . أن االستواء يعني االستعالء− قلنحن عىل األ
  . ما شاء اهللا صار نحن, اآلن نحن:الشيخ
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  االسـتواء معلـوم, والكيـف جمهـول, والـسؤال :  ما فيه فرق, قال له:مداخلة
  .عنه بدعة
   االستواء معلوم تفويض?: سؤال قوله:الشيخ

ً ال, معلــــوم يعنــــي بالكتــــاب والــــسنة تفــــويض طبعــــا, مــــا قــــال لــــه أن :مداخلــــة
  .تواء يعني االستعالء مثلام نحن نفهمهااالس

  ُ ماذا يقصد بمعلوم جمهول?:الشيخ
ً معلـــوم لـــيس جمهـــول, معلـــوم لفظـــا بـــالقرآن والـــسنة كـــام جـــاءت :مداخلـــة

  .األسامء والصفات يف الكتاب والسنة عىل لفظها
   معلوم معناه جمهول?:الشيخ
  . ال, كيف معلوم يساوي جمهول:مداخلة
  ه, التفويض معناه العلم? هذا الذي أريد:الشيخ
  . نعم:مداخلة

  . ال, التفويض معناه عدم العلم:مداخل آخر
   مــن هنــا يبــني املكتــوب مــن عنوانــه, التفــويض معنــاه فهــم وعلــم, أم :الــشيخ

  عدم علم?
 أنـا مقـدرش أقـول عنـه جهـل, مـا أقـدر أنـسب هـذا املـذهب اجلهـل :مداخلة
  .للصحابة
  . أنا ما قلت جهل:الشيخ
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  .ًعا ألنه عدم علم يساوي جهل طب:مداخلة
  ً إذا يساوي علم?:الشيخ
  . ال ميساويش علم:مداخلة
  .ً إذا ال علم وال جهل:الشيخ
  . ال, تفصيل :مداخلة
  .ً إذا ال علم وال جهل:الشيخ
  . آه ال علم وال جهل:مداخلة
ه قــراءة النــصوص املتعلقــة بالــصفات التفــويض معنــا… مــا شــاء اهللا:الــشيخ

ć†flyc@ŽéÜÛa@flìŽç@žÝÓ ,@@ŽéÜÛa@ًم هلا إطالقا كام لو أن األعجمـي قـرأ ﴿اإلهلية بدون فه
Ž†flàŞ–Ûa ,@@@ž†ÛìŽí@žáÛflë@ž†čÜflí@žáÛ ,@@@@ć†flyc@aĆìÐ×@ŽéÛ@žåØflí@žáÛflë﴾)ال يفهـم شـيئا مـن )٤- ١:اإلخالص ً

ل أمـــــر معناهـــــا إىل اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل, هـــــذا معنـــــى  ُمعنـــــى هـــــذه اآليـــــة, ويك ـــــ ِ َ
سلم بـــأن هـــذه آيـــة أو ســـورة مـــن القـــرآن, لكـــن مـــا معناهـــا ال التفـــويض, فهـــو يـــ

  .أدري, أمرها إىل اهللا تبارك وتعاىل, هذا التفويض
  :فاملذاهب ثالثة

فهـــم اآليـــات آيـــات الـــصفات وأحاديـــث الـــصفات : مـــذهب الـــسلف, وهـــو
باألسلوب العريب, مـع تنزيـه اهللا عـز وجـل عـن مـشاهبته للمخلوقـات كـام هـو 

ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@@@﴿ تنزيـه, )١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@﴿: معلوم من قوله تعـاىل
Žč–fljÛa﴾)إثبات, إثبات بمعنى أن السميع هـو غـري البـصري, والبـصري )١١:الشورى 

ً واخللـف أيـضا, ألهنـم − ويف هذا املثـال− غري السميع, هذا مذهب السلف, 
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ا املـــذهب يفـــرسون الـــسميع البـــصري عـــىل تفـــسري الـــسلف وال يفوضـــون, هـــذ
املعروفة لغـة مـع تنزيـه اهللا عـز وجـل فيهـا عـن ] باملعاين[األول وهو اإليامن 

  .مشاهبته للمخلوقات, الفهم اللغوي مع التنـزيه
ً مــذهب اخللــف تــارة مــع الــسلف يفهمــون وينزهــون, تــارة يؤولــون, بــل −  ً

يعطلون, فهام مذهبان مذهب الفهم آليات الصفات وأحاديـث الـصفات مـع 
 الفهـــم الثـــاين تأويلهـــا وعـــدم التـــسليم بمعانيهـــا الظـــاهرة, ولـــو كانـــت التنزيـــه,

  .مقرونة بالتنزيه, مذهب ال من هؤالء وال من هؤالء مذهب املفوضة
اهللا أعلـم بمـراده, : ًاملفوضة ال يفهمون من آيات الصفات شيئا, ويقولـون

فهـــم خـــالفوا الـــسلف وخـــالفوا اخللـــف, خـــالفوا الـــسلف ألهنـــم يقولـــون ربنـــا 
نا بلسان عريب مبني, فنحن نفهم ﴿وهو السميع البصري﴾ أن الـسميع هـو علم

غـري البـصري, وأن الـسمع لــه عالقـة بـسمع األصـوات, والبــرص لـه عالقـة برؤيــة 
املوجودات, هذا هو املعنى العريب, لكن سمعه ليس كسمعنا, وبرصه ليس 

  .كبرصنا
ملـــذكورة اخللــف التقــوا مـــع الــسلف يف بعــض هـــذه اآليــات كاآليــة ا: قلنــا

ًآنفــــا, لكــــن اختلفــــوا معهــــم يف آيــــات أخــــرى, كإثبــــات اليــــدين هللا عــــز وجــــل, 
وإثبـــات العـــني أو العينـــني وإثبـــات العلـــو واالســـتواء عـــىل العـــرش, فالـــسلف 

 أمـا اخللـف )١١:الـشورى (﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@﴿أثبتوا هذه املعـاين عـىل ضـوء 
òÛìÜžÌflß@čéÜÛa@Ž†flí@﴿لوا يف إثبات اليد فأولوها, فقالوا االستواء معناه االستيالء, قا
æbflnìŽžjflß@Žêafl†flí@žÝfli@aìÛbÓ@bflàči@aìŽäčÈÛflë@žáèíč†žíc@žoÜË﴾)فأولوها ما أثبتوا هللا عز )٦٤:املائدة 

وجــل اليــدين اللتــني تتناســبان مــع عظمتــه وجاللــه, وال تــشبهان أيــدي البــرش, 
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بصفة السمع والبرص بـاملعنى العـريب اخللف هنا خالفوا السلف يف إيامهنم 
ال نـدري ال نـدري ال : مع التنزيه, هنا أولوا, أما املفوضـة فهـم الـذين يقولـون

  .ندري
َّــوهــذا يوجــد اليــوم نــاس مــن الكتاب املعــارصين : ولــذلك هــؤالء إذا قــالوا ُ

خاصـــــة مـــــن بعـــــض األحـــــزاب اإلســـــالمية يـــــدعون أن التفـــــويض هـــــو مـــــذهب 
لــــسلف يعرفــــون مــــا معنــــى الــــسميع البــــصري, الــــسلف, وهــــذا كــــذب علــــيهم, ا

 لكنهم ينزهون, ألهنم يأخـذون )٥:طه(﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@﴿: يعرفون
ًالقــــــرآن مجلــــــة وتفــــــصيال, ال يؤمنــــــون بــــــبعض الكتــــــاب ويكفــــــرون بــــــبعض, 
ًفالتفويض إذا ال جيوز نسبته إىل السلف, هذا كذب وافـرتاء علـيهم, ولـذلك 

هـــذا ..االســـتواء معلـــوم: دل بـــاألثر املـــذكور عـــن مالـــككيـــف تـــست: قلـــت لـــك
دليل عىل أهنم كانوا ال يفوضون, كانوا يفرسون القرآن باللغة العربية, بل ال 

ما قال له االسـتواء هـو االسـتعالء : يفرسون ألن النظر واضح, ولذلك قال له
االسـتواء معلـوم, أنـت تـسأل عـن االسـتواء مـا هـو? : كام قلت أنت, لكنه قـال

االســتواء معلــوم, وهــو العلــو, وهــذا مــا رصح بــه اإلمــام البخــاري عــن بعــض 
اسـتعىل, لكـن مـذهب :  أي)٥٤:األعـراف (﴾”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ôflìflnža@ŞáŽq@@@﴿السلف أن 

والكيـــف جمهـــول, إذا كـــان هنـــاك تفـــويض فهنـــا : مالـــك يتـــابع كالمـــه فيقـــول
ستواء جمهول, تفويض يف الكيفية ال يف احلقيقة, فكيفية اال: التفويض, أي

ًأما االسـتواء نفـسه فهـو معلـوم, فاالسـتواء مـثال لـيس هـو النـزول, هـذا عربيـة,  ً
االســتواء لــيس هــو النــزول, بــل هــو ضــد النــزول, ألنــه يــأيت بمعنــى الــصعود, 

﴿@@@čõbflàŞÛa@óÛg@ôflìflnža@ŞáŽq﴾)صـعد إليهـا, االسـتواء هنـا يف آيـة:  أي)٢٩:البقرة :﴿@@ŞáŽq
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@@Ûa@óÜflÇ@ôflìflnža”žŠflÈ﴾)معناه معـروف لغـة, لكـن كيـف اسـتوى? قـال)٥٤:األعراف  :
  .الكيف جمهول

  ُفإذا أريد بالتفويض تفويض حقـائق الـصفات اإلهليـة هـذا صـحيح ومـسلم 
  .ًفيه متاما
   الواقع أن السؤال عن كيف?:مداخلة
ً كيف ما أحد يتكلم من الـسلف عـن الكيـف أبـدا, والـسؤال هنـا عـن :الشيخ

ًأن االســتواء معلــوم والكيـــف جمهــول, إذا الـــسلف : جـــابالكيــف, ولــذلك أ
يثبتــون معــاين آيــات الــصفات وأحاديــث الــصفات, لكــن يفوضــون كيفيــة هــذه 
الـــصفات, وهـــذا هـــو املـــذهب احلـــق, وإال لـــزم منـــه أمـــور ال يتحملهـــا إنـــسان 

  .ً أبدا من الضاللمسلم
ذه هـــل وارد أخبـــار أو آثـــار عـــن الـــصحابة أهنـــم كـــانوا يفهمـــون هـــ: الـــسؤال

ÙÜŽàÛa@čêč†flîči@ðč̂@@@﴿: اآليات Ûa@Úfl‰bfljflm﴾) يـد يعنـي هللا يـد ولكنهـا ليـست كيـد )١:امللـك 
يعنـــــي القـــــدرة, ...اللغـــــة العربيـــــة حتتمـــــل, كلمـــــة اليـــــد : املخلوقـــــات, يعنـــــي

هللا يـد لكنهـا : وحتتمل اليد يعني اجلارحة بالنسبة لنا كبرش, هللا يد نحـن نقـول
د حقيقة, ولكنها ليست كيـد املخلوقـات, ليست كيد املخلوقات, يد يعني ي

ًمــن معــاين اللغــة العربيــة أيــضا كــام ذكرنــا يف اللغــة العربيــة أن كلمــة يــد تؤخــذ 
ًفلامذا نحن ال نقول أن هذا القول الثاين أيضا هو قول .بمعنى القدرة والغلبة

يؤخذ به يف موضوع األسامء والصفات, وإن كان هـو يلـزم منـه التعطيـل, أنـه 
  يد ولكن املقصود هنا الغلبة والقهر?ليس هللا 
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ٌمسلم ,:الــشيخ َ ــ ٌمسلم هللا الغلبــة, هللا القــدرة, هــذا َُّ َ ــ  بــه لــدى اجلميــع, تركناهــا َُّ
  ًجانبا هل هللا يد?

  . هم يقولون ال ليس له يد :مداخلة
  . وقف محار الشيخ عند العقبة:الشيخ
هللا يد, اهللا أعلم :  أنا املفهوم, املنهج الذي أخذنا عليه أنه ما تقول:مداخلة

بمــــراده, هــــذا هــــو مــــذهب اخللــــف الــــذين نحــــن قلنــــا عــــنهم قبــــل قليــــل أهنــــم 
ن مــــن ..املفوضــــون الــــذين هــــم اخللــــف, أمــــا إذا قلنــــا ــــموضــــوع اليــــد هــــذه م َ
  .كان هللا يد:..الصحابة فهم هذه اآلية عىل أن اليد بمعنى

املوضـــــوع لـــــيس موضـــــوع اليـــــد, اليـــــد مثـــــال, املوضـــــوع موضـــــوع :الـــــشيخ
  .صفات
] أهنـــم[ عـــام, نريـــد مـــن صـــفات اهللا عـــز وجـــل وارد عـــن الـــصحابة :اخلـــةمد

  ?يفهموهنا هبذا التفصيل
  . ساحمك اهللا:الشيخ

   وإيــــاك, ابــــن القــــيم تلميــــذه الــــذي فهمــــه يف آيــــات الــــصفات هبــــذا :مداخلــــة
  .التفصيل
 اســـمح يل أن ألفـــت نظـــرك إىل يشء أن هـــذا القـــول مـــا هـــو بقولـــك :الـــشيخ

  .هذا, هذا قول إمامك هذا
  .ً هو فعال هكذا يقول:مداخلة
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ً انظـــر يـــا شـــيخ عـــيل اهللا هيـــدينا وإيـــاكم مجيعـــا, العلـــم يريـــد طاقـــات :الـــشيخ
ًمعينـــة وقـــدرات, فـــإذا إنـــسان يقـــرأ اليـــوم بحـــث وينـــساه غـــدا هـــذا عبـــث يعتمـــد 
عليـــه, هـــذه شـــبهات وهـــذه األســـئلة ال تتنـــاهى, ومـــن األســـاليب العلميـــة التـــي 

ًنأخذ نقاط نحن متفقني عليها, أنـا أتيـت آنفـا تقرب وجهتي نظر خمتلفتني أن 
, نحـن ال بـد نأخـذ  ...)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@@﴿: آلية

 )١١:الـشورى (﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@@﴿: نقطة التقـاء, قولـه تعـاىل
, ماذا يقول الذين يؤولـون اليـد واالسـتواء السميع البصري صفتان هللا عز وجل

نعيــد علــيكم : إلــخ, مــاذا يقولــون يف هــاتني الــصفتني? أو غــري العبــارة هــذه... 
يف آثــــار عــــن الــــصحابة أهنــــم فــــرسوا الــــسمع والبــــرص بــــام الــــسلف : ســــؤالكم

  واخللف متفقون عىل تفسريمها به?
  .ما يف آثار: اجلواب
ن الـــصحابة والتـــابعني يف تفـــسري هـــذه  أنـــا أعتقـــد أنـــه مـــا يف بيـــان عـــ:مداخلـــة

  .اآلية
  ً مجيل جدا, فكيف اتفق السلف واخللف عىل عدم التأويل?:الشيخ
  . اتفقوا هكذا:مداخلة
  بدون علم?:  صدفة, يعني:الشيخ
  . سبحان اهللا جتتمع القلوب:مداخلة
   بـــدون علـــم? املـــسألة احلقيقـــة أوضـــح ممـــا تتـــصور, اهللا عـــز وجـــل :الـــشيخ
  .له وجود
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  . بدهي:لةمداخ
  . فيه نص عن السلف:الشيخ
  . القرآن املنزل من رب الساموات واألرض:مداخلة
ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿ خالفــت طريقتــك, ويف القــرآن :الــشيخ

Žč–fljÛa﴾)سميع بصري مفهوم معنامها?)١١:الشورى   
  .ً يسمع سمعا يليق به ال ندري كيف يسمع:مداخلة
  صحابة قالوا هكذا? ال:الشيخ
  .السميع البصري:  ال ما قالوا هكذا, لكن نقدر نقول لك:مداخلة
كـل املـسلمني : السلف واخللف يعني:  ال تطول الشغلة نحن نقول:الشيخ

متفقون عىل تفسري اآلية عىل ظاهرهـا, ملـاذا مـا سـألتم اآلن عـن الـسلف أيـن 
ىل القرآن وإىل األدلة اهللا موجود? لكن رجعت إ: آثارهم? وملاذا أنا سألتك

القاطعة يف املوضوع, لكـن هـذه األدلـة القاطعـة عنـد نـاس أدلـة قاطعـة وعنـد 
flžîÛ@@﴿: ناس أدلة ما هي قاطعة, ألنه يسلط عليها معول التأويـل, فهـذه اآليـة

@@@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×﴾)مـا فيـه خـالف بـني املـسلمني :  قلنـا)١١:الشورى
 ?أو اخللــف, كلهــم مؤمنــون بــأن اهللا ســميع بــصري, هنــا ملــاذا مل يــؤولالــسلف 

وملـــاذا مل يفـــوض? ملـــاذا هنـــا ال نـــسلط معـــول اهلـــدم باســـم التأويـــل أو باســـم 
  التفويض?
  ...)١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿اآلية واضحة وضوح الشمس..:مداخلة
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 أنـا أدنـدن )١١:الـشورى (﴾a@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflëŽč–fljÛ@@﴿ مل جتبنـي اهللا هيـديك, :الـشيخ
čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿عـــىل متـــام اآليـــة أنـــت تدنـــدن عـــىل أوهلـــا, فيـــه صـــفتان هنـــا 

@ćõžïfl‘﴾)لـيس هنـاك نـزاع بـني سـلف األمـة وخلفهـا, كلهـم ينزهـون, )١١:الشورى 
 بمعنـى )٥:طـه (﴾ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@@@@@﴿لكن النزاع يف اإلثبـات, هـل 

يف القـرآن مـا فيـه ...معنى أعىل, هذا نزاع, أمـا أنـه آيـة يف القـرآن استوىل أم ب
خــالف, كــذلك ال خــالف يف التنزيــه, لكــن هــل هنــاك خــالف يف متــام اآليــة 

﴿Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë﴾)١١:الشورى(?  
ال, ال خــالف, ملــاذا ترجــع إىل هــذه القــضية, اآلن مــاذا تقولــون : اجلــواب

 هبـــا مـــا عطلتموهـــا بالتأويـــل, وال أنكـــرتم معناهـــا عـــن هـــذه اآليـــة حيـــنام آمنـــتم
  بالتفويض?
 هذا رد عىل املعطلة, كيف فهموا هذه اآلية واتفق فهمهم مع فهم :مداخلة

  .السلف وهم معطلون
 تريد تدافع عـن التفـويض, أنـت تتبنـى مـذهب الـدفاع, مـش أنـا بـدي :الشيخ

: ًا ملـا سـألتك آنفـاأدافع أنا بدي أن أهدمـه, ألنـه ضـد الكتـاب وضـد الـسنة, أنـ
  نعم موجود, أنت موجود أم مفقود?: اهللا موجود? قلت

  ... ولو موجود :مداخلة
  موجود, كيف جعلت نفسك رشيك مع اهللا يف الوجود? ...:الشيخ
  . له وجود ويل وجود :مداخلة
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ْ سلكها واسرتيح, كل اآليات هكـذا, مـا املـشكلة إذا قلـت يف قولـه :الشيخ ِّ َ
 يـداه ليـست كأيـدينا وانتهـى املوضـوع, )٦٤:املائدة(﴾fl†flí@žÝfli@@æbflnìŽžjflß@Žêa@﴿: تعاىل

   ?شو الواقف يف الطريق
  . السلف مل يفهموا هذا الفهم:مداخلة
  . والسلف مل يفهموا هذا الفهم السميع البصري:الشيخ
  . وأنا أقصد بالسلف يعني فعل السلف اليل هم الصحابة:مداخلة
  . أنت, ما الفرق وأنا أقصد الذي تقصد:الشيخ
   يعني التفويض هذا من العصور املتأخرة:مداخلة
عــىل شــفا جــرف هــار, الــصحابة مــا تكلمــوا يف الــسميع البــصري, ...:الــشيخ

  نبني املعنى?: ملاذا أنت تتكلم وتقول
   ...:مداخلة
 هـذا نريـده يف كـل الـصفات, لكـن أنـا أسـألكم ملـاذا تقـول هنـا مبينـة :الشيخ

﴿@čéčÜžrčà×@flžîÛćõžïfl‘﴾)ملاذا ال نؤول?:  وهناك تقول)١١:الشورى  
من قولك نفهم هذه األسامء والصفات بنـاء عـىل مفـاهيم اللغـة  ...:مداخلة

  ..العربية, اللغة العربية حتتمل املعنيني يد بمعنى القدرة, ويد بمعنى يد 
ً هــذا مــا هــو دائــام اهللا هيــدينا وإيــاك, ألنــه ملــا نفــرس يــداه مــا تــستطيع :الــشيخ

كلتـا يـدي «:  وحديث,﴾æbflnìŽžjflß@Žêafl†flí@žÝfli@@ما معنى يداه, ﴿: ًقدرتاه, إذا: قولت



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٧٧ 

 أحاديــث صــحيحة ورصحيــة, هــذا ال تتــأول هنــا ال تتــأول بقــدرة )١(»ريب يمــني
وال بنعمة, من أي تأويـل مـن التآويـل التـي رجـع إليهـا املتـأخرون أو املؤولـة 

يف بعـض األمكنـة, لكـن التأويـل أو املعطلة, ال تتأول هـذه, يمكـن أن تـؤول 
هل تعتقد أن هللا يدين? ما : هناك ال يعطل الصفة, ولذلك أنا أذكر أين سألتك
﴾ ومـن æbflnìŽžjflß@Žêafl†flí@žÝfli@@@@@ًسمعت منـك جوابـا, مـع أن هـذه اآليـة ال تتـأول ﴿

ــعجائــب أحاديــث الرســول عليــه الــسالم حيــنام قــال وكثــريا ًمــا سئلت عــن هــذا  ُ
  كيف?» ي ريب يمنيكلتا يد«: القول

هـــذا الـــسؤال هـــو الـــذي أنكـــره اإلمـــام مالـــك, كيـــف? أنـــت : كـــان اجلـــواب
ًبتسأل عن الكيف هذا أوال, وثانيا هذا احلـديث يؤكـد عمـوم الـنص القـرآين ً :

البـرش هلـم يمـني وهلـم شـامل, لكـن اهللا لـيس كمثلـه يشء ) ليس كمثلـه يشء(
هللا يـــدان ال تــــشبهان أيــــدي : ًفكلتـــا يــــدي ريب يمـــني, هــــذا تأكيــــد للتنزيـــه, فــــإذا

  .املخلوقات
  هــل هــذا التفــسري معــروف قبــل ابــن :  نــصيغ الــسؤال بــصيغة أخــرى:مداخلــة

  تيمية?
  . كيف ال يا أخي اهللا هيديك:الشيخ
   األئمة األربعة ماذا يقولون يف األسامء والصفات?:مداخلة
اإليــــامن بالــــصفات بمعانيهــــا :  هكــــذا يقولــــون كــــام يقــــول الــــسلف:الــــشيخ

  .يقية بدون تكييفاحلق
                                                 

 ).٥٢٠٩ ("صحيح اجلامع" )١(
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أمروهـا : سـئل عـن هـذا فـيام أعلـم بـرصيح لفظـه قـالالـشافعي  واهللا :مداخلة
  .كام جاءت, فهمنا من هذه العبارة أنه يفوض

أمروهــا كــام :  أنــا أفهـم مــن هـذه العبــارة أنــه مـا يــؤول, فيـه معنيــني هنـا:الـشيخ
بـدون أمروهـا كـام جـاءت : جاءت بدون فهم, هذا الذي تقوله أنت, أنا أقـول

مـــشوها عـــىل ظاهرهـــا, مــــاذا تفهمـــوا منهـــا? هـــذا هـــو املعنــــى : تأويـــل, يعنـــي
  .االستواء معلوم والكيف جمهول: مالكالعريب, وهذا يلتقي مع قول 

  . وما قول السلف:مداخلة
  . هو سلف, ألنه من أئمة السلف:الشيخ
الـــذي ارتـــاح قلبـــي هـــو القـــول الثـــاين, الـــذي هـــو ...حقيقـــة ... أنـــا :مداخلـــة

  .رار بال تعطيل أو تأويلاإلم
  . التأويل أخو التعطيل:الشيخ
ً اإلمرار بال تعطيل, عطل, أنا ملا واحد يـسألني مـا أقـول أبـدا أن هللا :مداخلة

  .يد, ما أقول
يا أخي هؤالء اخللف مثل ما قلت لـك ... هذا الكالم يسجل عليك:الشيخ

 فـــالرىض خلفيـــون,) هـــم(يؤولـــون ) الـــذين(تعـــرف أن الـــسلفيني ال يؤولـــون, 
والغــــضب والعجــــب والنــــزول واالســــتواء كــــل هــــذه يؤولوهنــــا, نحــــن حجتنــــا 

الغـــضب عنـــدنا هـــو ثـــوران الـــدم ...علـــيهم, ملـــاذا تؤولـــون هـــذه األشـــياء? ال,
 يـــا مجاعـــة اتقـــوا اهللا, هـــذا غـــضب املخلـــوق, لكـــن مـــا دام ,وانتفـــاخ األوداج

  .الغضب نسب إىل اهللا فليس كمثله يشء



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٧٩ 

  ... بدون إشكال :مداخلة
 ].مداخالت وكالم غري واضح[

ًجتد كالما بعضه قد يكون منهم وبعـضه قـد يكـون منـسوبا هلـم  ...:مداخلة ً
بـــدون صـــحة يعنـــي مـــثال مـــن األشـــياء أن ابـــن تيميـــة أو واحـــد مـــن تالمذتـــه أنـــه 

  ...وقف عىل املنرب
ال, أنـــت ... ســـاحمك اهللا ســـاحمك اهللا, أنـــت تأخـــذ كـــالم أعـــدائهم:الـــشيخ

ومــا لقيــت إال أن تــأيت بكــالم مــن أعــدائهم أول مثــال جيــب يل مــن كالمهــم, 
  .تأيت به

قـد يكـون مـن كالمهـم وقـد :  أنا حتاورت عىل كل حال, قلـت لـك:مداخلة
  ...يكون 

 أنا أكاد أموت مـن القدقـدة هـذه, هـذه لـن تـأيت لنـا بـيشء هـذه, أنـت :الشيخ
ا مــذهب ًاآلن بــارك اهللا فيــك متخــذ موقفــا تريــد أن تثبــت أن هــؤالء الــذين تبنــو

أول مثــال هــو باطــل بالنــسبة البــن : الــسلف يف عنــدهم التــشدد, وجئــت بمثــال
  .ًتيمية, فهال أتيت بمثال آخر يكون ثابتا

 ].ًمداخلة غري واضحة يبدو أن املحاور نسب كالما للشيخ األلباين[
ِ أنــــا أريــــد أن أنبهــــك أنــــك غــــريت اخلطــــة:الــــشيخ أنــــت تــــتكلم عــــن فكــــر ...َّ

اآلن, اهللا هيــــــديك, أنــــــت حتكــــــي عــــــن فكــــــر ...دالــــــسابقني لــــــيس فكــــــر واحــــــ
هـــذا يـــذكره : الـــسابقني, ولـــذلك بـــدأت بمثـــال نـــسبته إىل ابـــن تيميـــة, قلنـــا لـــك

أنــا ألفــت نظــرك ...أعــداؤه, ائــت لنــا بمثــال عنــه أو عــن غــريه, لــيس عنــي أنــا, 
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ًخليك مايش عىل خطك األول, ألين أنا لو كنت متشددا هل معنـى ذلـك أن 
  السلف متشدد?

ُّة غري واضحة خالصتها أن املحاور يرى أن من تشدد السلفيني أهنم يثبتون هللا فوقية مداخل[
 ].كفوقية يشء عىل يشء مع أنه ال يلزم ذلك من الوصف بالفوقية

ما فيه أحـد : ً ساحمك اهللا ساحمك اهللا, اهللا هيديك اهللا هيديك, أوال:الشيخ
 هـــذا, لكـــن أنـــت يقـــول هبـــذا, مـــش الزم كـــذا, مـــش الزم كـــذا, ال أحـــد يقـــول

فيه هناك تشدد الحظته مما قرأتـه, فـام هـو هـذا التـشدد, : َّغريت خطك, قلت
مـــش الزم يكـــون فوقيـــة كفوقيـــة هـــذا عـــىل هـــذا, مـــن يقـــول هبـــذا, : أنـــت تقـــول

ًغـــريت اخلـــط متامـــا إن كنـــت غـــريت بمعنـــى تبـــني لـــك أن كالمـــك كـــان خطـــأ 
نــــت لــــست اعــــرتف يــــا أخــــي, واالعــــرتاف باخلطــــأ هــــو عــــني الــــصواب, وإن ك

ًخمطئا تابع اخلطأ وجيب لنـا األمثلـة, هيمنـا نـشوف التـشدد الـذي أنـت نـسبته 
  .هلؤالء الذين تبنوا خط السلف

ّأتيــت املثــال بينــا لــك هــذا املثــال مــا هــو صــحيح, أتيــت بمثــال ثــاين : ًفــأوال
مـــن واقعنـــا اآلن قلنـــا لـــك أنـــت حتكـــي عـــن املاضـــني لـــيس عـــن احلـــارضين, 

لفوقية مو معناها هكـذا, مـن قـال معناهـا هكـذا, مـا إن ا: ًورجعت أخريا تقول
ًدام سـنكرر مـرارا وتكـرارا  ً﴿@@@@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴾)١١:الشورى( ,

وهذا كل الـسلفيني يعتقـدون هـذه العقيـدة, فأنـت ...استواؤنا ليس كاستوائه, 
  .حول ماذا تدندن

ـا أن الفهـــم الـــذي فهمـــه هـــو الزم ســـؤال مداخلـــة غـــري واضـــحة يظهـــر أن املحـــاو[ ر ذكـــر فيهــ
 ]?»أين«السلفيني عن اهللا ـب
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 اهللا هيديك اهللا هيديك يا أستاذ عـدنان, ملـا نـسأل نحـن أيـن اهللا? ال, :الشيخ
أنتم كذا : ألنه يأتينا رجل من حزب من األحزاب يقول...ًأنت غلطان متاما,

تنـا القائمـة فقـط عـىل مـا يـا أخـي نحـن لـيس دعو: إلخ, أقـول لـه... وكذا وكذا
أنت تتكلم عنه, حتريك اإلصبع يف الصالة, تعليق الصورة ما جيوز, تعليـق 

: إلـــخ, نحـــن نبحـــث يف العقيـــدة, يقـــول لـــك...الـــساعة الدقاقـــة يف املـــسجد 
خلينـا :] أقـول[العقيدة فيها خالف, فيهـا خـالف كبـري, ويتسلـسل املوضـوع, 

  ن اهللا?أي..تفضل: ندخل يف جتربة
مـــا هـــذا الـــسؤال, ونـــاس أشـــكال وألـــوان يف بيقولـــك : بيبحلـــق يف ويقـــول

طـول بالـك, أنـا ... كام تعلم إىل آخرهIQHالسؤال ما جيوز,وهو آيت باحلديث
سأحكي لك قصة تشوف أنه أنت املعـاين التـي تنفيهـا اآلن عـن كلمـة األينيـة 

تجـــــالس ًهـــــذه هـــــي نحـــــن دائـــــام نكررهـــــا, لكـــــن ال مؤاخـــــذة قلـــــة الـــــصلة وال
واالجتامع بينيس احلقائق التي استقرت يف النفـوس, اآلن سـأحكي; جـرت 
بينــي وبــني أحــد املــشايخ أظــن أنــت مــن الــذين ســمعوها منــي مــرة أو أكثــر مــن 
َمــرة, وإن كنــت مــا ســمعت هبــا سمعها غــريك بطبيعــة احلــال, وهــات مــا رأيــك  َ ِ ــ َ

الــصفة اإلهليــة يف هــذا اإلنــسان الــذي يقــرر ويــسأل أيــن اهللا هــل هــو يفهــم هــذه 
  باملعنى املحدود البرشي?

ســنة مـــن ســنني احلـــج ونحــن يف منـــى وأنــا أجلـــس مــع بعـــض احلجـــاج يف 
الــــسالم علــــيكم, : مــــرصي يف شــــامي ونتحــــدث, دخــــل علينــــا شــــيخ أزهــــري

وعلــيكم الــسالم, جلــس, أصــغى حلــديثي شــم مــن احلــديث رائحــة الــسلفية, 
                                                 

 . أي حديث اجلارية) ١(
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ــــة تــــشبهون رب العــــاملني: قــــال يل ــــتم مجاعــــة الوهابي ــــا. باملخلوقــــاتأن : قلن
نحـن نقـول أم هـذا : قلـت لـه.أنـتم بتقولـوا أن اهللا فـوق الـساموات: كيف? قـال

  كالم رب العاملني?
ــك(﴾čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc﴿وذكرنــا آيــة  ”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@﴿, )١٦:املل

ôflìflnža﴾)٥:طه( ,﴿@@@@@@@čéžîÛg@ŽëşŠÛaflë@òØčöýflàÛa@ŽxŽŠžÈflm﴾) إلـخ, فهـذا لـيس ...)٤:جاملعـار
  .كالمنا كالم رب العاملني, وجيب اإليامن به

ثم تابعت معه املوضـوع موضـوع منطقـي عقـيل أظـن أنـا بيعجبـك طريقتـه 
تعـال نـرى : هذا املنطق, ألنك أنت بيرتشح منك من الكالم السابق, قلت له

أن هؤالء الذين يؤمنـون بـأن اهللا عـىل العـرش اسـتوى هـؤالء جمـسمة, هـؤالء 
  جعلوه يف مكان حرصوهم يف مكان أم هذا افرتاء عليهم?

الكــون املخلــوق حمــدود أم غــري : قبــل كــل يشء أســألك ســؤال: قلــت لــه
ال, هـــذا : اهللا تبـــارك وتعـــاىل حمـــدود? قـــال: حمـــدود, قلنـــا لـــه: حمـــدود? قـــال

  .نحن متفقني عليه
  .فوقنا اآلن السامء الدنيا: سؤال ثاين

  ? املخلوق حمدود داللة رشعية أو فكرية الداللة عىل أن الكون:مداخلة
 ال, فكرية ورشعيـة, وهـذا الـسؤال إذا كـان ال يكفيـك اجلـواب اآلن :الشيخ

  .ِّبإجياز فأجله إىل ما بعد
إلـخ ..الـسامء الثانيـة والثالثـة: هذه الـسامء الـدنيا مـاذا فوقهـا? قـال: قلت له

: العرش, قلنا: قالباختصار السامء السابعة, وفوق السامء السابعة ماذا فيه? 
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مــــا املالئكــــة : املالئكــــة الكروبيــــون, قلــــت لــــه: والعــــرش مــــاذا فوقــــه? قــــال
: عنــدك آيــة فيهــا هــذا? قــال: مالئكــة عــىل العــرش, قلــت لــه: الكروبيــون? قــال

من أين أتيت باملالئكة هؤالء : ال, قلت له: ال, فيه عندك حديث عليها? قال
 لقنونــا املــشايخ يف األزهــر واهللا هكــذا: ووضــعتهم عــىل العــرش هنــاك? قــال

  .الرشيف
ًعجبا من مشايخ األزهر; يقررون عىل الطلبة أن العقائد ال تثبت : قلت له

باألحاديــث الــصحيحة إذا كانــت آحــاد غــري متــواترة, وأنــت اآلن تثبــت عقيــدة 
ًبــــال حــــديث إطالقــــا, لكــــن لــــيس هــــذا هــــدفنا, نمــــيش معــــك اآلن, املالئكــــة 

  ق املالئكة الكروبيون, فيه يشء أم انتهى?الكروبيون فوق العرش, وما فو
الكــون مــشتق مــن كــان : انتهــى, هكــذا اخللــق حمــدود يعنــي, قلنــا لــه: قــال

 فهـذا الكـون اآلن )٨٢:يس(﴾ŽæìØflîÏ@žå×@ŽéÛ@flÞìÔflí@žæc@bĆ÷žîfl‘@fl…afl‰c@afl‡g@ŽêŽŠžßc@bflàŞãg@@@@@@@@@﴿يكـون, 
تقـــادك أنـــت عـــىل اعتقادنـــا نحـــن أعـــىل املخلوقـــات عـــرش الـــرمحن, عـــىل اع

املالئكـــــة الكروبيـــــون, وبعـــــد ذلـــــك مـــــاذا فيـــــه, هـــــل هنـــــاك يشء, هـــــل هنـــــاك 
ملاذا أنتم تتهمونا أننـا جعلنـا ربنـا يف : ًال, إذا: خملوق, هل هناك مكان? قال

مكان وأنت اآلن باملنطق العلمي السليم قلـت أن بعـد العـرش مـا فيـه مكـان, 
 ال يعنــي أنــه يف مكــان اهللا حيــنام يقــول املــسلم الــسلفي فــوق العــرش اســتوى

مثــل إنــسان يف مكــان, وال يعنــي أن فوقيتــه عــىل العــرش كفوقيــة امللــك عــىل 
  .)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿الكريس أو العرش تبعه 

, الذي عم تنفيه أنت هـذا مـن − مجع نفي− التعبري إذا صح املنفيات : ًفإذا
ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿ هنا عيلسلفية, ألنه مرات نكرر مع أخينا لوازم الدعوة ال
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Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë﴾)فكل صفاته تتناسب مع جاللته وعظمته, فهي )١١:الشورى 
  .ال تشبه يشء من صفات خملوقاته

صـــــــفة فعـــــــل وصـــــــفة ذات, : وصـــــــفاته عنـــــــد العلـــــــامء تنقـــــــسم إىل قـــــــسمني
 صـفة فعـل, نزولـه ينـزل اهللا كـل ليلـة إىل )٥:طه(﴾”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@ôflìflnža@@@﴿فـ

ًالسامء الدنيا صفة فعل أيضا, لكن نزوله ليس كنزول الناس, واستواؤه ليس 
كاســتوائنا, وإىل آخــر مــا هنالــك, فأنــت الــذي تدنــدن حولــه أنــت كأنــك ألول 

أن هــذا لــيس هكــذا ولــيس هكــذا, : مــرة تتــصل هبــذه الــدعوة, فتحــاول تقــول
ً كام يقولون من منفياتنا, التنزيه هذا من لوازم اإلثبات وإال كان مشبها, وهذا

ًاملجسم يعبد صنام, واملعطل يعبد عدما: ورحم اهللا ابن القيم حينام قال ً.  
ًفالسلفي إذا كان يريد بسبب إثباته للصفات يريد جيسم معناها عبد صنام 

الـــــصالح يف كـــــل ال ســـــمح اهللا, فالتنزيـــــه مـــــع اإلثبـــــات مهـــــا مـــــذهب الـــــسلف 
اســتوى أو أيــن اهللا أن هنــاك تــشبيه : الــصفات, فــال خيطــر يف بالــك أنــه إذا قلنــا

  .)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿...اخلالق باملخلوق, 
 مـــن التـــشبيه −يف نظـــره–ثـــم رجـــع املحـــاور لعـــرض لـــوازم إثبـــات الـــسلفيني للـــصفات [

 ]:خالت غري واضحة, فقال الشيخوالتجسيم يف مدا
 أنـــا أرى أن مـــا فيـــه التقـــاء يف التفـــاهم يف هـــذه النقطـــة بالـــذات, وأنـــا :الـــشيخ

مضطر أن أختم, برصاحة أنا ما سمعت منه شبهة حتى ينال اجلواب, وال أنـا 
  .ًمستعد أن أؤلف يف هذا املوضوع كتابا

  )٠٠ :٠٠ :١٤٨/٠١( وتتمته )٠٠ :٥٩: ٥٩/ ١٤٧" (اهلدى والنور"
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z٢٢x אא 
 ]:قال الذهبي يف العلو[

óÜÇ@é‘ŠÇ@æb×ë@@@﴿:  باب قوله عز وجـلصحيحهقال البخاري يف أواخر 
õb½a﴾ ﴿áîÄÈÛa@”ŠÈÛa@l‰@ìçë﴾عــال[اســتوى : وقــال جماهــد: , ثــم قــال [  

  .عىل العرش
 ً]فعلق األلباين قائال[

وفيـــه رد عـــىل بعـــض  :قلـــت.وصـــله الفريـــايب بـــسند صـــحيح عـــن جماهـــد 
الكتــاب املعــارصين الــذين يومهــون النــاس أن الــسلف مل يتكلمــوا يف آيــات 

 ,ًوها إطالقـا, وأهنـم اكتفـوا بقراءهتـا دون تـدبرها وتفهمهـاِّفـرسُالـصفات ومل ي
 نعـم مل يفـرسوها ,سـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا يف كتبـه أبطله شـيخ اإلاوهذا مم

ًتفسريا مقرونـا بالتـشبيه والتكييـ  كـام سـرتاه ,ف, بـل هنـوا عـن ذلـك أشـد النهـيً
/ ٩١/ ١ (" الــسنة"لــك وغــريه, وقــد روى الاللكــائي يف ايف الكتــاب عــن م

ســــمعت غــــري واحــــد مــــن : قــــال) ٢٠٧(عــــن بــــرش بــــن عمــــر الثقــــة املتــــويف ) ٢
  .عىل العرش ارتفع:  قال﴾ôìna@”ŠÈÛa@óÜÇ@å»ŠÛa﴿: املفرسين يقولون

  .)١٠٢ – ١٠١ص "(خمتصر العلو"
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z٢٣x אאא 
َ﴿الــرمحن عــىل : بعــض العلــامء يقــول أن مــذهب الــسلف يف الــصفات أن تقــول: الــسائل َ َ ُْ َّ

َالعرش استوى﴾ ََ ْ ِْ  .استوى بذاته: , وال تقل)٥:طه(ْ
  . أيوة:الشيخ
  . نعم:مداخلة
ينــزل ربنــا إىل الــسامء الــدنيا, ال تقــل بذاتــه, فقــط اســتوى ] كــذلك [:مداخلــة

   تفسري باملرة, فام جوابكم?فقط, بدون
االســتواء معلـــوم, :  جــوايب كــام قـــال إمــام دار اهلجــرة اإلمـــام مالــك:الــشيخ

  .والكيف جمهولة, والسؤال عنه بدعة, أخرجوا الرجل
نحـــــن نقـــــول الـــــذين حكيـــــت عـــــنهم مـــــا ذكـــــرت, وهـــــم يـــــسمون بجامعـــــة 

  .التفويض, فهؤالء ليسوا من السلف من قريب أو بعيد
الـرمحن عـىل العـرش اسـتوى بذاتـه, : ال تقـل: تقولـونحـني : نقول هلؤالء

  .هكذا يقولون.الرمحن عىل العرش استوى: وإنام نقول
الرمحن : ًنوافق معكم مبدئيا, نقول: نسأهلم بفهم أم بغري فهم? نقول هلم

الــرمحن : عــىل العــرش اســتوى بــدون قيــد بذاتــه, لكــن حــني نقــول نحــن وأنــتم
بغـري فهـم سـقط, وانكـشف : م; فـإن قـالبفهم أم بغري فهـ.عىل العرش استوى
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وعرفنا منه أنه معطل يتسرت وراء ما كان يدعيه كثريون من قبل ومن بعد,أهنم 
  .يقصدون التنزيه

الـــرمحن عـــىل : ًنحـــن أيـــضا نقـــصد التنزيـــه, ولكـــن مـــع الفهـــم, فـــام معنـــى
  العرش استوى?

  لعلك فهمت إىل هنا?
  . نعم:مداخلة
  . طيب:الشيخ

وكــام . ســبحان ريب األعــىل: ســتوى﴾ كــام تقــول﴿الــرمحن عــىل العــرش ا
إىل آخـر اآليـة, فـاهللا عـز وجـل فـوق ..)١٦:امللـك (﴾čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc@@@﴿: تقـول

اهللا تبـــارك وتعـــاىل فـــوق عرشـــه : عرشـــه كـــام قـــال اإلمـــام عبـــد اهللا بـــن املبـــارك
 فوق اهللا تبارك وتعاىل:  وهو معكم بعلمه, ثالثة أشياء]بائن من خلقه[بذاته, 

  .عرشه بذاته, بائن من خلقه, وهو معهم بعلمه
ًفحيــــنام يقــــول اإلمــــام عبــــد اهللا بــــن املبــــارك, إنــــام يقوهلــــا تفقهــــا منــــه; ألن 
الـــرمحن مـــن األســـامء التـــي يـــسمى هبـــا ربنـــا عـــز وجـــل كاســـم اإللـــه, فهـــو مـــن 

بــصري, فهــذا اســم صــفة, لكــن اهللا والــرمحن ..علــيم: أســامء الــذات, فلــو قــال
بذاتـه, ليـست إضـافة مـن عنـدنا, وإنـام هـو مـا يفهمـه كـل : كلمـةاسم الذات, ف

  .إنسان
  .اهللا خلق السموات واألرض: ًيعني مثال
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اهللا بذاتـــه خلـــق الـــسموات واألرض, هـــذا لـــيس معنـــى ذلـــك أننـــا : إذا قلنـــا
خلــق : ًأضــفنا معنــا ال يؤخــذ مــن كلمــة اهللا, خلــق اهللا الــسموات واألرض, أي

  .ك أحد سواهاهللا بذاته, مل يشاركه يف ذل
َّالتفـسري ال يعنـي أننـا نحـن أولنـا كـام يريـد أن يقـول ذلـك : هذا التأويـل, أي
  .بذاته: الرمحن عىل العرش استوى, وال تقولوا: ًالناصح خطأ, قولوا

بذاته, وإذا قلنا : بفهم, فمعناه.الرمحن عىل العرش استوى: نحن إذا قلنا
ــ.الــرمحن عــىل العــرش اســتوى اه, فقــد خالفنــا الــسلف كــالم ال نــدري مــا معن

الـــصالح, كـــام هـــو الـــشأن يف كـــل الـــصفات التـــي نـــؤمن هبـــا معهـــم دون تـــشبيه 
  .ودون تعطيل

ــشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿: دون تــشبيه لقولــه تعــاىل , دون تعطيــل )١١:ال
ِـ, فـبعض الفرق القديمـة مـن املعتزلـة )١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@﴿: لقوله
يعنـي : صـفة الـسمع والبـرص, فيقولـون: ِّعطلون اهللا عـن هـاتني الـصفتنيُكانوا ي

  .هو عليم
flìŽçflë@@﴿: , لكـن هنـا يقـول)٢٩:البقرة(﴾ćáîčÜflÇ@đõžïfl‘@ğÝØči@flìŽçflë@@@@﴿اهللا عليم ثابت; 

@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa﴾)وأنكرومهـا; ألهنـم يتومهـون أننـا إذا آمنـا بـام جـاء )١١:الشورى ,
  .بيه, مع ذلك بظنهم أننا نشبههيف كتاب ربنا بدون تش

فهــذا بحــث يطــول وهنايتــه أن يــؤدي هبــؤالء املعطلــة إىل إنكــار وجــود اهللا 
تبـــارك وتعـــاىل مـــن األصـــل, وقـــد أشـــار إىل ذلـــك اإلمـــام ابـــن القـــيم اجلوزيـــة 

ًاملجسم إنام يعبد صنام, واملعطل إنام يعبد عدما: رمحه اهللا, حني قال ً ِّ.  
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ً ضـــالال? الـــذي نفـــى نفيـــا مطلقـــا; ألهنـــم كالمهـــا ضـــال, لكـــن أهيـــام أشـــد ً ً
, حينام يتحـدثون عـن −  وهذا ذكرناه يف بعض جمالسنا القديمة − ...يقولون

ال, ال يوصـف ربنـا, ال يقـال : اهللا عز وجل وأنه عىل العرش اسـتوى, يقولـون
ال هو فوق, ال هو حتت, ال .فوق: اهللا فوق, ال يقال: − عندهم–فيه عز وجل 

  .سار, ال هو داخل العامل, وال خارجههو يمني, ال هو ي
ًاملعطـــل يعبـــد عـــدما : رجعـــوا إىل العـــدم; لـــذلك قـــال ابـــن القـــيم بحـــق: ًإذا
  .ًحمضا

: ًفـــإذا مل يكـــن ال داخـــل العـــامل وال خارجـــه, لـــو قيـــل ألفـــصح النـــاس بيانـــا
ال هــو فــوق وال هــو حتــت, ال يمــني ال : صــف لنــا املعــدوم مــا هــو? فقــال لــك

  ., ال داخل العامل وال خارجهيسار, ال أمام ال خلف
صـــدقت هـــذا هـــو املعـــدوم, فقـــد وصـــفوا رهبـــم بأنـــه معـــدوم ملـــا : نقـــول لـــه

ًيعبـــد عـــدما, نحـــن جيـــب أن نقـــف عنـــد : ًعطلـــوه مـــن الـــصفات, فاملعطـــل إذا
ًحدود الرشع وال نـستعمل األقيـسة; ألن اهللا عـز وجـل إذا كـان سـميعا بـصريا,  ً

كــام أن وجــوده لــيس كوجودنــا, فــسمعه لــيس كــسمعنا, وبــرصه لــيس كبــرصنا, 
حتـى –اهللا موجود, وأنا موجود, فهل معنـى ذلـك أن نقـول : فنحن اآلن نقول

: ننكـر حقيقـة مـن حقيقتـني.. أحـد شـيئني− ال نقع فيام يزعمون فيه من التشبيه
اهللا موجود, وأنا وأنـت وهـذه املخلوقـات موجـودة, فـال بـد مـن إنكـار حقيقـة 

  .قد قرمطتمن احلقيقتني وأهيام أنكرت, ف
  .أنا موجود, اهللا موجود: إذا قلت

  صار هنا اشرتاك, صار هنا تشبيه?
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ًاهللا لـــــيس موجـــــودا; ألنـــــه فيـــــه تـــــشبيه اخلـــــالق بـــــاملخلوق, كيـــــف غـــــري : ًإذا
  .موجود? موجود

  .ًأنا الذي لست موجودا: ًإذا
  .وأحالمها مر

وجـــود بـــدون : اهللا موجـــود, وأنـــا موجـــود, لكـــن وجـــوده كـــام يقولـــون: ًإذا
جــد, واجــب الوجــود, أمــا أنــا ممكــن الوجــود; ألن اهللا عــز وجــل هــو الــذي مو

×şÝ@﴿: ًأوجدين, وإن شاء أعدمني; ولذلك قال حتقيقا هلذه الفارقـة العظيمـة
æbÏ@bflèžîÜflÇ@žåflß,@âaflŠ×⁄aflë@ÞýflvÛa@ëŽ‡@Ùğifl‰@Žéžuflë@óÔžjflíflë﴾)٢٧- ٢٦:الرمحن(.  

 ﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@﴿: ا نفــى, نفــىنحــن نثبــت مــا أثبــت, وننفــي مــ: ًفــإذا
  ., وهو السميع البصري, أثبت)١١:الشورى(

لـيس كمثلـه يشء, وعـىل : فسمعه وبرصه حقيقتـان صـفتان ثابتتـان, ولكـن
ِّذلك طرد كل الصفات, فتسرتيح وال تقع يف التشبيه وال يف التعطيل َ.  

  .هذا جواب ما سألت من السؤال
الــرمحن عــىل العــرش اســتوى, اســتوى عــىل, :  قــال يل هــذا القائــل:مداخلــة

هذا فهمك الستوى, فام تقول لفهمك ليد اهللا, ماذا تقول معناها, فامذا أقول 
  له?

 اليــد التــي يعطــي هبــا, أقــول وهــي ليــست خياليــة, مــا هــذه املــشكلة :الــشيخ
  الكبرية, وماذا يقول هو?

  ..ما دام أن اليد ال تستطيع أن تفرسها,:  هو يقول:مداخلة
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   ال, هو ماذا يقول? ما املقصود باليد عنده?:لشيخا
  . هو مفوض:مداخلة
  .ً هذا هو, معطل إذا:الشيخ
  ما هو اهللا? موجود أو مفقود?:  نرجع لنفس املوضوع:ًإذا

  . موجود:مداخلة
أنكــر إحــدى احلقيقتــني وحينئــذ نحكــم : ً موجــود, وأنــا موجــود, إذا:الــشيخ

  .عليك بأنه سقط التكليف عنك
 شـــــيخنا يف نفـــــس املـــــسألة, أســـــتاذي هـــــم يف احلقيقـــــة متـــــأخرو :مداخلـــــة

: موجـــود, كـــام أرشت يف آخـــر كالمـــك أســـتاذنا, فقـــالوا: األشـــاعرة نفـــوا لفـــظ
ــــوا يف رشح  ًألن لفــــظ موجــــود يقتــــيض موجــــدا, فهــــو واجــــب الوجــــود, فهرب

موجــــود; ألن : ال نقــــول: البيجــــوري وكــــذا, هربــــوا مــــن لفــــظ موجــــود, قــــالوا
  ., واهللا واجب الوجودًاملوجود يثبت موجدا

  . هذه مناقشة لفظية:الشيخ
  . أي نعم:مداخلة
  . لكن هذا ال يرد يف األخذ والرد:الشيخ
 لكــن أنــا أحــب أن توضــح لنــا يــا شــيخنا هــذه اجلزئيــة, لفــظ موجــود :مداخلــة

  ًهل هو يف احلقيقة كام يزعمون يقتيض موجدا?
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; ألهنـم هـم يناقـشون ً ال, لكن هذه مناقشة بيزنطية كام يقولـون فعـال:الشيخ
  .اآلن مناقشة لفظية

 اسم موجود, اسم مفعول, يـستلزم عـادة بالنـسبة للعـرف البـرشي أن :ًفعال
إىل آخــره, موجــود, أوجـــده ..ًيكــون لــه موجــدا, فهــذا الكــأس وهــذا اإلبريــق

هـــو : إىل آخـــره, لكـــن اهللا عـــز وجـــل كـــام قلنـــا يف أثنـــاء الكـــالم..الـــذي صـــنعه
ًاجـب الوجـود مـا ينفــي أن يكـون قـائام وجــوده, واجـب الوجـود, لكـن كونــه و

ًفنــرتك كلمــة موجــود, قــائام وجــوده متحققــا وجــوده, فحينئــذ هــم يفــرون مــن  ً
  .ًاملناقشة متسكا بلفظ ال يقدم وال يؤخر

  . حقيقة البحث:مداخلة
 حمينــا هــذا االســم, اســم موجــود ألغينــاه مــن قــاموس اللغــة يف هــذا :الــشيخ

  .ال, مفقود:  يستطيعون أن يقولواالبحث, لكن متحقق وجوده, ال
 . صحيح:مداخلة
  .ًالتمسك هبذا اللفظ ال يفيدهم شيئا: ً فإذا:الشيخ

وأرجو إخواننا أن حيفظوا كلمة كنـت قرأهتـا يف رسـالة ال تـزال خمطوطـة 
مـــا يقـــال يف : مـــن كـــالم اخلطيـــب البغـــدادي, وربـــام نقلـــت يف بعـــض الكتـــب

ًالصفات يقال يف الذات سلبا وإثباتا ً.  
  . موجودّ?هل تقول يف اهللا موجود وال

إذا قلت إنه موجود, وقد أوضحنا املقصود من لفظة املوجـود, هـل يلـزم 
  من ذلك مشاهبة اخلالق باملخلوق?
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  . ال:اجلواب
كـــــذلك قـــــل يف الـــــصفات مـــــا تقـــــول يف الـــــذات, تـــــسرتيح مـــــن كـــــل هـــــذه 

 فيهــا املناقــشات; ألنــه احلقيقــة الــدخول يف تفاصــيل هــذه املــسائل والتنــاقش
ًمــضلة; ألن كثــري مــن النــاس قــد أوتــوا منطقــا وأوتــوا جــدال, ونــاس آخــرون مل  ً
ًيعطوا علام ومل يعطـوا جـدال, وعنـدهم سـالمة وعقيـدة صـحيحة, لكـن ذلـك  ُ ًُ

  .املجادل قد يتغلب عليه بجدله; بسبب سالمة علم هذا اإلنسان وقلبه
اآليـــة ولـــذلك فعـــىل كـــل مـــسلم أن حيفـــظ هـــذه القاعـــدة وهـــي قائمـــة عـــىل 

  .)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿: السابقة
ًيقال يف الصفات ما يقال يف الذات سلبا وإثباتا, حينـذاك تـسرتيح مـن أي  ً

  .مناقشة قد تضطر للدخول فيها وأنت غري مستعد هلا
  )٠٠ :٠٠ :٣٣/ ٢٨١(" اهلدى والنور " 
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z٢٤x אא 
 :]"السنة"قال ابن أيب عاصم يف [
 أبيـه عـن طـاووس ابـن عـن معمـر عـن ثـور ابن ثنا األعىل عبد بن حممد ثنا
 ابـــن قـــال فـــانتفض ,IQHهريـــرة أيب بحـــديث رجـــل حـــدث :قـــال عبـــاس ابـــن عـــن

  .متشاهبه عند وهيلكون حمكمه عند ونّجيد هؤالء بال ما عباس
 ]:قال اإلمام[
  ).إسناده صحيح(
 :] بقوله"ّجيدون"كلمة وعلق عىل [

أي جيتهدون وهيتمون لفهم املعنـى , حييدون: كذا يف املخطوطة ولعله
ألهنــم ال هيتمــون ) وهيلكــون عنــد متــشاهبه(, املــراد مــن القــرآن عنــد حمكمــة

﴾ Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛلفهــم معنــاه احلقيقــي مــع التنزيــه ﴿
  . أو التفويضيرصفهم عن ذلك التأويل

  ).١٩٧ ص"(ظالل اجلنة يف ختريج السنة"

                                                 
ومل أقــف عــىل مــن نبــه عــىل املــراد هبـــذا , ًيعنــي اســتنكارا ملــا ســمع مــن حــديث أيب هريــرة )١(

 صـحيح إن اهللا خلق آدم عىل صورته وهو حديث": ويغلب عىل الظن أنه حديث, احلديث
 .]منه) .[٨٦٠ ("سلسلة األحاديث الصحيحة" يف خمرج
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z٢٥x אא
אא،אא 

  ]:قال اإلمام[

 : مذهب السلف يف الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه
 صالسلف يصفون اهللا تعاىل بام وصف به نفسه يف كتابه أو أخرب به نبيه 

ًنون بذلك أنه كام وصف به نفسه حقيقة من غري تأويل ويؤم   الخ, يف ....َ
 الــصفة املميــزة للــسلفي عــىل غــريه مــن اخللفيــني; فــان هــؤالء عــىل IQHهــذه
وأحاديث الصفات دون اإليامن  قسم مفوضة يؤمنون بألفاظ اآليات: قسمني

مــــن وهــــذا هــــو الــــذي عليــــه اآلن كثــــري .بحقــــائق معانيهــــا الالئقــــة بــــاهللا تعــــاىل 
اخللفيــــــني الــــــذين مل يدرســــــوا عقيــــــدة الــــــسلف أو درســــــوها ومل يفهموهــــــا أو 

  .ًفهموها ومل هيضموها ومل يؤمنوا هبا
وفاقــد (ويغلــب هــذا عــىل الــذين يتظــاهرون بــأهنم مــن الــدعاة إىل اإلســالم 

وبعضهم يزعم أن هذا هو مذهب السلف جهـال أو جتـاهال ) اليشء ال يعطيه
االخـتالف «ام رصح بـذلك يف تعليقـه عـىل ومنهم الكـوثري شـيخ أبـو غـدة كـ

  ).٣٠ص( البن قتيبة »يف اللفظ

                                                 
 ...فهذه الصفة: , والظاهر أن صواهباكذا) ١(
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ًوقسم مؤولة معطلـة ينكـرون حـتام بعـض صـفات اهللا تعـاىل باسـم التأويـل 
وحتريـــف الكلـــم عـــن مواضـــعه, ومـــنهم الكـــوثري, بـــل هـــو حامـــل رايـــة هـــذا 

  .     االنحراف يف العرص احلارض
  )٨١- ٨٠ص"(باطيل واالفتراءاتكشف النقاب عما يف كلمات أيب غدة من األ"
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z٢٦x אא 
?א?א 

 ]:"العلو"قال الذهبي يف [
   يف بـــــــاب , لـــــــه"اإلبانـــــــة يف أصـــــــول الديانـــــــة"قـــــــال األشـــــــعري يف كتـــــــاب 

  :االستواء
 إن اهللا مــستو : نقــولIQH)لــه(مــا تقولــون يف االســتواء? قيــل : ن قــال قائــلإفــ

ÞbÓë@@﴿:  وقـال حكايـة عـن فرعـون﴾éîÛg@a@éÈÏ‰@Ýi@@@@@﴿: عىل عرشه كام قال
@@@@@@@@@@@@@@éÛg@µg@ÉÜdÏ@paìàÛa@lbjc@Llbjþa@ÍÜic@ïÜÈÛ@byŠ•@ïÛ@åia@æbßbç@bí@æìÇŠÏ

bi‡b×@éä™þ@ïãgë@óìß﴾إن اهللا فــوق الــسموات :  فكــذب موســى يف قولــه
ÝÈuë@﴿:  فقال يعني مجيع السموات﴾õbàÛa@¿@åß@ánäßc@c﴿: وقال عز وجل
@@a‰ìã@åèîÏ@ŠàÔÛa﴾ ,ورأينا :  قال"ًوأنه فيهن مجيعا"ً ومل يرد أن يملؤهن مجيعا

 نحـــو الـــسامء ألن اهللا مـــستو – إذا دعـــوا –ًاملـــسلمني مجيعـــا يرفعـــون أيـــدهيم 
, فلـوال أن اهللا عـىل العـرش مل يرفعـوا عىل العـرش الـذي هـو فـوق الـساموات

  .أيدهيم نحو العرش

                                                 
 ولعلـه األقـرب إىل "قيـل" بعـد " اإلبانـة " يف  من املخطوطة, وقد وقعت هـذه الزيـادةزيادة) ١(

  .]منه[.الصواب
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: إن معنـــى اســـتوى: ن املعتزلـــة واجلهميـــة واحلروريـــةوقـــد قـــال قـــائلون مـــ
اســـتوىل وملـــك وقهـــر, وأنـــه تعـــاىل يف كـــل مكـــان, وجحـــدوا أن يكـــون عـــىل 
عرشــه, كــام قــال أهــل احلــق, وذهبــوا يف االســتواء إىل القــدرة, فلــو كــان كــام 
قالوا كان ال فرق بني العرش وبني األرض السابعة ألنـه قـادر عـىل كـل يشء, 

ً قادر عليها وعىل احلشوش, وكذا لـو كـان مـستويا عـىل واألرض يشء, فاهللا
هو مستو عىل األخلية واحلـشوش, : العرش بمعنى االستيالء, جلاز أن يقال

  .االستيالء: ﴾عىل العرش﴿فبطل أن يكون االستواء 
   .)١(وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك

 احلــــافظ ابــــن  مــــن أشــــهر تــــصانيف أيب احلــــسن, شــــهره"اإلبانــــة"وكتــــاب 
  .عساكر واعتمد عليه, ونسخه بخطه اإلمام حميي الدين النووي 

  ]:قال اإلمام[

ويف قـــول األشـــعري دليـــل واضـــح عـــىل بطـــالن قـــول الكـــوثري يف : قلـــت
 هـــذا هـــو "اإلبانـــة"أن كتـــاب ) ٢٨ص  ("تبيـــني كـــذب املفـــرتي" عـــىل هتعليقـــ

  !  السلفعىل طريقة املفوضة يف اإلمساك عن تعيني املراد, وهو مذهب
 وأرشنــا "اإلبانــة"فــإن كــالم األشــعري الــذي نقلــه املــصنف رمحــه اهللا عــن 

إىل حمله منـه رصيـح يف تعيـني املـراد, وهـو أن االسـتواء بمعنـى العلـو, فـأين 
التفـــويض واإلمـــساك عـــن تعيـــني املـــراد الـــذي زعمـــه الكـــوثري, وال شـــك أن 

أقــواهلم يف ً, كــذب أيــضا كــام يعلمــه مــن درس " وهــو مــذهب الــسلف "قولــه 
                                                 

 ].منه[.)٣٧ ـ ٣٤ص  ("اإلبانة"  )١(
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 " العلـو"كتب أصول السنة التي مجعها املصنف رمحه اهللا تعـاىل يف كتـاب 
ً هذا, منبهـا عـىل مـا صـح إسـناده منهـا "خمترصه"بتها إليك يف َّرَفأوعى, ثم ق

  .كام ترى
 )٢٣٩- ٢٣٨ص"(خمتصر العلو"



z٢٧x א?W
א،א? 

  ]:قال اإلمام[
وبعــد فــإن رضر التأويــل عــىل أهلــه ومحلــه إيــاهم عــىل االنحــراف عــن 

فلـواله مل يكـن للقـائلني بوحـدة الوجـود , الرشع مما ال حدود له يف نظـري
وال إلخــــواهنم القرامطــــة الباطنيــــة مــــن قبــــل الــــذين أنكــــروا , اليــــوم وجــــود

كـاة والــصيام الـرشيعة وكـل مــا فيهـا مـن حقــائق كاجلنـة والنـار والــصالة والز
 "قـــال العالمـــة املرتـــىض الـــيامين يف , واحلـــج ويتأولوهنـــا بتآويـــل معروفـــة

  ): ١٣٥ص ( يف صدد بيان قبح التأويل"إيثار احلق عىل اخللق
روا البــاطني بإنكــار األســامء احلــسنى " ــ فــإن املعتزلــة واألشــعرية إذا كف َّ َ

از مـثلام هـي جمـ: مل أجحـدها إنـام قلـت: واجلنة والنـار يقـول هلـم البـاطني
وكيـف , إهنـا جمـاز: أنكم مل جتحدوا الرمحن الرحيم احلكـيم وإنـام قلـتم

كفــاكم املجــاز يف اإليـــامن بــالرمحن الـــرحيم ومهــا أشـــهر األســامء أو مـــن 
أشهرها ومل يكفنـي يف سـائرها ويف اجلنـة والنـار مـع أهنـام دون أسـامء اهللا 

وقاتــه? فــإذا كفــاكم بكثــري? وكــم بــني اإليــامن بــاهللا وبأســامئه واإليــامن بمخل
اإليــــامن املجــــازي بأشــــهر األســــامء احلــــسنى فكيــــف مل يكفنــــي مثلــــه يف 

  ."اإليامن باجلنة والنار واملعاد? 
ًونحوهم طائفة القاديانية اليوم الذين أنكروا بطريق التأويل كثريا : قلت
ائق الـــرشعية املجمـــع عليهـــا بـــني األمـــة كقـــوهلم ببقـــاء النبـــوة بعـــد مـــن احلقـــ
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أســني يف ذلــك بنبـيهم مــريزا غــالم أمحــد ومـن قبلــه ابــن عــريب  متصالنبـي 
ولكـن رسـول اهللا وخـاتم ﴿ : وتـأولوا قولـه تعـاىل" الفتوحات املكيـة "يف 

ــــأن املعنــــى زينــــة النبيــــني ولــــيس آخــــرهم وقولــــه ﴾النبيــــني ال نبــــي «: ص ب
وأنكروا وجود اجلن مع تردد ذكرهم يف القرآن , أي معي:  بقوهلم»بعدي

وزعمــوا أهنــم طائفــة مــن , عــن الــسنة وتنــوع صــفاهتم فــيهامًالكــريم فــضال 
البرش إىل غري ذلك من ضالالهتم, وكلها من بركات التأويل الذي أخذ به 

  .اخللف يف آية االستواء وغريها من آيات الصفات 
ولـــيس أدل عـــىل رضر التأويـــل عـــىل أصـــحابه املغـــرمني بـــه مـــن القـــول 

أثري بحث الصفات واإليامن هبا الذي شاع بينهم وهلجت به ألسنتهم كلام 
  : عىل حقائقها أو عىل تأويلها أال وهو قوهلم

  .»مذهب السلف أسلم ومذهب اخللف أعلم وأحكم«
والــشاب املثقــف اليــوم الــذي مل تتلــوث ثقافتــه الــرشعية بــيشء مــن علــم 
ًالكالم ربام ال يـصدق أن أحـدا مـن اخللـف يقـول مثـل هـذا القـول وحـق لـه 

 هـو الواقـع املعـروف لـدى −  مع األسـف − ته ولكنه ذلك خلطورته وفظاع
ًطلبة الرشيعة, وإليك مثاال واحدا عىل ذلـك ممـا يقرؤونـه عـىل مـشاخيهم 

  : " اجلوهرة "حتت قول صاحب ) ٥٥ص(قال الباجوري يف حاشيته 
ِّوكل نص أوهم التشبيها       أوله أو فوض ورم تنزهيا ِّ  

زيــد اإليــضاح والــرد عــىل وطريقــة اخللــف أعلــم وأحكــم ملــا فيــه مــن م"
اخلــصوم وهــي األرجــح, ولــذلك قــدمها املــصنف, وطريقــة الــسلف أســلم 

   ."ملا فيها من السالمة من تعيني معنى قد يكون غري مراد له تعاىل
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وكـــالم الكـــوثري املـــشهور بعدائـــه الـــشديد ألهـــل الـــسنة واحلـــديث يف 
 تعليقـــه تعليقاتــه كلهــا يــدور عـــىل هــذا املعنــى مـــن التفــصيل املزعــوم ويف

  ) ١٣٢ص ( الترصيح بذلك " السيف الصقيل "عىل 
هالــــة بــــل يف غايــــة وهــــذا القــــول إذا تــــدبره اإلنــــسان وجــــده يف غايــــة اجل

 كيـــف يكــــون هــــؤالء ": " العقيـــدة احلمويــــة "الـــضاللة قــــال ابـــن تيميــــة يف 
املتـــأخرون ال ســـيام واإلشـــارة بـــاخللف إىل رضب مـــن املتكلمـــني الـــذين 

ر يف بــــاب الــــدين ا ــــكث ُ ضــــطراهبم وغلــــظ عــــن معرفــــة اهللا حجــــاهبم, وأخــــرب َ
  :الواقف عىل هناية إقدامهم بام انتهى إليه من مرامهم حيث يقول

 وســريت طــريف بــني تلــك املعــامل لعمــري قــد طفــت املعاهــد كلهــا
ــائر ــف ح ــعا ك ــم أر إال واض ــادم ًفل ــن ن ــا س ــن أو قارع ــىل ذق ًع

منـشئني لـه فـيام صـنفوه مـن فسهم بـام قـالوا متمثلـني بـه أو وأقروا عىل أن
  :كتبهم مثل قول بعض رؤسائهم

ـــال ـــول عق ـــدام العق ـــة إق  وأكثـــر ســـعي العـــاملني ضـــالل هناي
 وحاصـــل دنيانـــا أذ ووبـــال وأرواحنا يف وحـشة مـن جـسومنا
 ســو أن مجعنــا فيــه قيــل وقــالوا ومل نستفد من بحثنـا طـول عمرنـا

 :ويقول اآلخر منهم

َّ أكثر الناس شكا "    "عند املوت أصحاب الكالم َ
َّثم إذا حق عليهم األمر مل يوجد عندهم من حقيقـة العلـم بـاهللا وخـالص  ُ

  .املعرفة به خرب, وال وقعوا من ذلك عىل عني وعىل أثر
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كيــف يكــون هــؤالء املنقــصون املحجوبــون احليــارى املتهوكــون أعلــم 
الـذين اتبعـوهم باهللا وآياته من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار و

بإحسان من ورثة األنبياء وخلفاء الرسل وأعالم اهلدى ومصابيح الدجى, 
الذي هبم قام الكتاب وبـه قـاموا, الـذين وهـبهم اهللا مـن العلـم واحلكمـة مـا 
بــرزوا بــه عــىل ســائر أتبــاع األنبيــاء, وأحــاطوا مــن حقــائق املعــارف وبــواطن 

  .ا من يطلب املقابلةاحلقائق بام لو مجعت حكمة غريهم إليها الستحي
ثـــم كيـــف يكـــون خـــري قـــرون األمـــة أنقـــص يف العلـــم واحلكمـــة ال ســـيام 
العلــم بــاهللا وأحكــام أســامئه وآياتــه مــن هــؤالء األصــاغر بالنــسبة إلــيهم? أم 
كيـــف يكـــون أفـــراخ املتفلـــسفة وأتبـــاع اهلنـــد واليونـــان أعلـــم بـــاهللا مـــن ورثـــة 

  األنبياء وأهل القرآن واإليامن? 
  ):  خمترصه−  ١/٢١ (" رشح العقيدة "السفاريني يف وقال العالمة 

فمن املحال أن يكون املخالفون أعلم من السالفني كـام يقولـه بعـض "
مـــن ال حتقيـــق لـــه بـــه ممـــن ال يقـــدر قـــدر الـــسلف وال عـــرف اهللا تعـــاىل وال 

أن طريقــة الــسلف أســلم :رســوله وال املــؤمنني بــه حــق املعرفــة املــأمور هبــا
  .وأحكمأعلم IQHوطريقة اخللف

ُوهــؤالء إنــام أتــوا مــن حيــث ظنــوا أن طريــق الــسلف هــي جمــرد اإليــامن 
بألفــاظ القــرآن واحلــديث مـــن غــري فقــه ذلـــك بمنزلــة األميــني, أو أن طريقـــة 
اخللـــف هـــي اســـتخراج معـــاين النـــصوص املـــرصوفة عـــن حقائقهـــا بـــأنواع 
املجازات وغرائب اللغـات, فهـذا الظـن الفاسـد أوجـب تلـك املقالـة التـي 

                                                 
 ].منه).[١/٢٥ ("اللوامع"دركتها من  واست"املخترص" من سقطت) ١(



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ١٠٤ 

وقد كذبوا وأفكوا عـىل طريقـة الـسلف .هنا نبذ اإلسالم وراء الظهر مضمو
اجلهـــل بطريقـــة : وضـــلوا يف تـــصويب طريقـــة اخللـــف فجمعـــوا بـــني بـــاطلني

  . "السلف يف الكذب عليهم, واجلهل والضالل بتصويب طريقة غريهم
 فـضل علـم "ثم استشهد عىل ذلك بكـالم للحـافظ ابـن رجـب يف كتابـه 

  . فلرياجعه من شاء" السلف عىل علم اخللف
  ).٣٥- ٣٢ص"(خمتصر العلو"
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z٢٨x אא 
 ]:"السنة"قال ابن أيب عاصم يف [

 عــن طــاووس ابــن عــن معمــر عــن ثــور ابــن ثنــا األعــىل عبــد بــن حممــد ثنــا
 قـال فـانتفض ,IQHهريـرة أيب بحـديث رجـل حـدث :قـال عبـاس ابـن عـن أبيه
  .متشاهبه عند وهيلكون حمكمه عند ونّجيد هؤالء بال ما عباس ابن

 ]:قال اإلمام[
  ).إسناده صحيح(
ّوعلق عىل كلمة جيدون بقوله[ َّ:[ 

أي جيتهــــدون وهيتمــــون لفهــــم , حييــــدون:  كــــذا يف املخطوطــــة ولعلــــه
ألهنـم ال ) وهيلكون عنـد متـشاهبه(, املعنى املراد من القرآن عند حمكمة

×flžîÛ@@@@@@@@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà@@@هيتمون لفهم معناه احلقيقـي مـع التنزيـه ﴿
Žč–fljÛaيرصفهم عن ذلك التأويل أو التفويض ﴾.  

  ).١٩٧ ص"(ِظالل اجلنة يف ختريج السنة"

                                                 
ومل أقـف عـىل مـن نبـه عـىل املـراد هبـذا , ًعني اسـتنكارا ملـا سـمع مـن حـديث أيب هريـرةي )١(

إن اهللا خلـــق آدم عـــىل صـــورته وهـــو حـــديث ": ويغلـــب عـــىل الظـــن أنـــه حـــديث, احلـــديث
 .]منه) .[٨٦٠ ("سلسلة األحاديث الصحيحة" يف صحيح خمرج



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ١٠٦ 

z٢٩x א
א 

  ]:قال اإلمام[

أنكر الفالسفة وكثري من علامء الكـالم كاملعتزلـة وغـريهم ) بالتأويل(و
 ونزولـه إىل الـسامء ,ه عـىل عرشـهُّوِـلُ وع,م يـوم القيامـةرؤية املـؤمنني لـرهب

و غــري ذلــك مــن آيــات الــصفات .الــدنيا كــل ليلــة وجميئــه تعــاىل يــوم القيامــة 
  .وأحاديثها 

  ).٤/٦١٣"(الصحيحة"
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z٣٠x אא
 

 ]:قال اإلمام[
ــــذكُأ  بــــني التقــــدير وعدمــــه إذا دار األمــــر: ًبقاعــــدة لغويــــة مهمــــة جــــدا.. ر ِّ

إذا أمكننا أن نفـرس العبـارة أو اجلملـة : فاألصل عدم التقدير, بعبارة أخرى
أو أي مجلــة عربيــة إذا  صالعربيــة مــن كــالم اهللا أو مــن حــديث رســول اهللا 

أمكننــا أن نفــرسها عــىل احلقيقــة, فــال جيــوز تفــسريها عــىل املجــاز إال إذا 
وجــــدت القرينــــة التــــي : ذاك يقــــالقامــــت القرينــــة الــــرشعية أو العقليــــة فحينــــ

تضطرنا إىل تفسري اآلية أو احلديث أو اجلملة العربية عىل املجـاز ولـيس 
عىل احلقيقة لكن إذا دار األمر بدون وجود قرينـة بـني تفـسري اجلملـة عـىل 
احلقيقــــة أو عــــىل املجــــاز فاألصــــل احلقيقــــة ولــــيس املجــــاز, وإال فــــسدت 

جاء األمـري, فهـل جيـوز : ذا قال قائلاللغة وفسدت استعامهلا بني الناس, إ
للـــسامع أن يفهــــم جــــاء خـــادم األمــــري? وهــــذا تعبـــري عــــريب معــــروف بتقــــدير 
مــضاف حمــذوف, ال جيــوز; ألنــه لـــيس هنــاك مــا يــضطر الــسامع أن يتـــأول 

ال لــيس األمــري وإنــام جــاء خادمــه, أو جــاء : جــاء األمــري يعنــي: قــول القائــل
بــاب لفــسد التفــاهم بــني النــاس باللغــة نائبــه أو أو إىل آخــره, لــو فــتح هــذا ال

  .العربية
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ومن هنا كان من رد العلامء والفقهاء عىل غالة الصوفية الـذين يقولـون 
من جهة بام يعرف عند العلامء بوحدة الوجود, والذين يتكلمون بعبارات 
ـــــأيت املـــــدافعون عـــــن أولئـــــك  رصحيـــــة يف الكفـــــر ويف وحـــــدة الوجـــــود في

ًمهــــم تــــأويال يتفــــق يف هنايــــة املطــــاف مــــع الــــصوفية بالباطــــل فيتــــأولون كال
ال يمكــــن أن نقــــول أن هــــذا : الـــرشيعة, فــــنحن نقــــول هلــــؤالء هبـــذه الطريقــــة

ائتنـي بـأي مجلـة هـي كفـر يف ظـاهر : الكالم كفـر, حتـى قلـت مـرة لبعـضهم
ًالعبارة وأنا عىل طريقتك أجعلها توحيـدا خالـصا? طريقتـه مـا هـي? تأويـل  ً

  :م املغرق يف الضاللًالنصوص, مثال مما قال قائله
  وما اهللا إال راهب يف كنيسة  وما الكلب واخلنزير إال إهلنا

.. إال إىل هنــا: ومــا الكلــب واخلنزيــر إال إهلنــا, أي: يتكلفــون يف تأويــل
ـــا ولـــذلك مثـــل هـــذا التأويـــل ! حـــرف جـــر, مـــا هـــذا التأويـــل?: إىل.. إىل هن

خلـق ] فرعـون: [للـو قـال قائـ: ًيمكن إجراؤه عىل أي عبارة, مثال أنا أقـول
ا  ـــالـــسموات واألرض, مـــا رأيكـــم يف هـــذا الكـــالم جيـــوز أو ال جيـــوز? طبع ً
ًباإلمجـــاع ال جيـــوز, لكـــن أنـــا أجعلـــه توحيـــدا بطريقـــة الـــصوفية, وهـــو رب 

, هــذا معــروف يف اللغــة تقــدير مــضاف حمــذوف, عــىل حــد قولــه ]فرعــون[
čÈÛaflë@bflèîčÏ@bŞä×@ïčnÛa@òflížŠÔÛa@Þdžaflë@@@@bŞãgflë@bflèîčÏ@bfläÜfljÓc@ïčnÛa@fl@@@@﴿: تعــاىل

flæìÓč…bfl–Û﴾)شجرها? ال, إنام أهلها, ..  اسأل القرية ماذا? حيطاهنا)٨٢:يوسف
كــــذلك العــــري, لكــــن هــــذا املــــضاف املحــــذوف, األســــلوب العــــريب نفــــسه 

القرية? ... املقصود هنا ! ًيوحي به إىل السامع فإن أحدا ال يتساءل يا ترى
ة هذا التعبري يف اللغة العربية أن هذا جماز مما يدفعه ابـن ال, ولذلك تسمي
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تـسمية هـذه : تيمية رمحه اهللا يف رسـالته اخلاصـة باحلقيقـة واملجـاز, يقـول
العبارة خاصـة بأهنـا جمـاز مـن بـاب حـذف املـضاف هـذا اصـطالح طـارئ, 
ًوإال فــالعرب مــا كــانوا يفهمــون مــن هــذه العبــارة إال معنى واحــدا هــو الــذي  ًــ

  .ه باملجاز بحذف املضافيسمون
ســـــــال امليـــــــزاب, عـــــــىل طريقـــــــة : ًكـــــــذلك مـــــــثال يف األســـــــلوب العـــــــريب

سـال : املتأخرين يف تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز, حقيقـة هـذه العبـارة
ًامليـــــزاب مـــــن شـــــدة احلـــــرارة ذاب وصـــــار ســـــائال ســـــال : امليـــــزاب, يعنـــــي

ِامليزاب, لكن من من العرب إذا سمع هذه العبارة يتبادر إىل  ذهنه املعنى َ
ال, هنـــا املقـــصود املجـــاز, هـــذا املعنـــى : الـــذي يـــسمونه حقيقـــة, فيقولـــون

ًالــذي يــسمونه جمــازا يف هــذا املثــال هــو املعنــى احلقيقــة املــراد منــه, ســال 
ًـ متاما, )٨٢:يوسـف (﴾òflížŠÔÛa@Þdžaflë@سال ماء امليزاب, مثل ﴿: امليزاب, يعني

  .وهكذا أمثلة كثرية يذكرها ابن تيمية
جرى النهر, النهر هو األخدود الذي جيري فيه املاء فحينام : ًمنها مثال
جرى النهر, ال هو يعني جرى األخدود نفـسه بـدون مـاء وال : يقول العريب

: ًجــرى مــاء النهــر, إذا: الــسامع مــنهم مــن العــرب يفهــم إال الــذي أراده, أي
ملجاز هو الذي هذا خطأ, ا: تسمية هذه التعابري بأهنا جماز يقول ابن تيمية

خيرج املعنى الظاهر من العبارة إىل معنى آخر لوجـود قرينـة, لكـن هنـا ال 
ســـال .. أهلهـــا: معنـــى آخـــر إال معنـــى واحـــد حمـــدد هـــو اســـأل القريـــة, يعنـــي

مــاؤه, مــن هنــا يــصل ابــن تيميــة إىل : جــرى النهــر, أي.. مــاؤه: امليــزاب, أي
حاديـــث الـــصفات الـــرد عـــىل املتـــأخرين الـــذين يتـــأولون آيـــات الـــصفات وأ
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بــاللجوء إىل ارتكــاب طريــق التأويــل وهــو ســلوك طريــق املجــاز, لكــن مــا 
الــذي يــضطرهم إىل تــرك فهــم املعــاين مــن هــذه اآليــات وتلــك األحاديــث 
املتعلقـــة كلهـــا بالـــصفات أن تفـــرس عـــىل حقائقهـــا? ال ســـيام وهـــم يقولـــون 

عـىل األصـل يف كـل عبـارة أن تفـرس : ًمجيعا املتقدمون منهم واملتـأخرون
  .حقيقتها

 ال, )٢٢:الفجر(﴾bÐfl•@bÐfl•@ÙÜflàÛaflë@Ùşifl‰@flõbfluflë@@@@@﴿: ًفمثال قوله تبارك وتعاىل
جــاءت رمحــة ربــك, جــاء أي مــضاف : ًجــاء ربــك ال جيــوز هــذا الفهــم, إذا

احلق كام نطق احلق يف : حمذوف يقدمونه, وعىل ذلك فقس, نحن نقول
  .كيف جييء? ما ندري لكن )٢٢:الفجر(﴾Ùşifl‰@flõbfluflë﴿: كتابه

ًوهــذا البحــث طرقــه العلــامء قــديام وحــديثا, فــنحن يف مناســبة قريبــة تعرضــنا  ً
أن الكـــالم العـــريب أول مـــا ينبغـــي أن يفـــرس بـــه هـــو عـــىل : ًملثلـــه أيـــضا, اخلالصـــة

  .احلقيقة
  ).٠٠: ٠٥: ٢/٤٧" (أسئلة وفتاوى اإلمارات"
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z٣١x ؟אא 
أن التأويل أو التفويض كان من منهج السلف الصالح يف العقيدة, هناك من يزعم : سؤال

هل هذا األمر صـحيح وهـل ثبـت عـن أحـد مـن الـسلف التأويـل أو التفـويض, ومـا حكـم مـن 
 يؤول أو يفوض?

ًيبـــدو يل أن هنـــا كثـــريا مـــن الـــشباب فعـــال متـــأثر بكتـــب هـــذا : ً أوال:الـــشيخ ً
 الـشبهات التـي تثـار السقاف الذي سامه بعضهم بحق بالـسخاف; ألن هـذه

  .يف هذا الزمان هو أصلها هذا السقاف الذي يعيش يف هذا البلد
علــامء الــسلف القاعــدة عنــدهم هــو عــدم التأويــل وعــدم التفــويض : ًأوال

ًوإنــام تفــسري اآليــات واألحاديــث تفــسريا يــدل عليــه علمهــم باللغــة العربيــة 
لونـــــه, ويفـــــرسون ًون مـــــثال النـــــزول بـــــالنزول وال يؤوِّفـــــرسُوآداهبـــــا, فهـــــم ي

االســـتواء باالســـتواء واالســـتعالء وال يؤولونـــه وإنـــام يـــؤول اخللـــف الـــذين 
 أرشطة كثرية يف ًخالفوا السلف, وهذا طبعا حيتاج إىل بيان وتفصيل ويل
  .هذا املجال خضنا فيها إىل حد كبري يف رضب األمثلة

قد يوجد لـبعض الـسلف تفـسري لـبعض النـصوص مـن : لكني أقول اآلن
 أو الــسنة يتــوهم هــؤالء املؤولــة الــذين خــالفوا الــسلف بأنــه تأويــل, القــرآن

:  هنـا حـول كلمـة التأويـلًئاوهو ليس من التأويل بسبيل, فأريـد أن أذكـر شـي
  .عريف: أحدمها لغوي, واآلخر: التأويل له معنيان
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bflßflë@ًأمــا التأويــل بــاملعنى اللغــوي فهــو بمعنــى التفــسري متامــا والبيــان, ﴿
@dflm@ŽáÜžÈflí@@ŽéÜÛa@bÛg@ŽéÜíë﴾) ل إليه وما يعـود إليـه, هـذا ُوَما يعلم ما يؤ:  أي)٧:آل عمران  

  .معنى لغوي
اصـطالحي فهـو بمعنـى إخـراج : أي: أما التأويل اآلخـر الـذي هـو عـريف

داللــة الــنص عــن الظــاهر إىل معنــى غــري متبــادر, هــذا التأويــل هــو يقــصد يف 
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 

  .العلامء الكالم
ذا فرس بعض السلف آية يف القرآن الكريم بخـالف مـا إ: عىل هذا نقول

أن هـذا الـذي يـسمونه : ل, واحلقيقةَّوَأ! هه: , يقولوناملتأولةيفهمه بعض 
ًإخراج للنص عن معناه الظاهر هو ليس تأويال إنـام هـو تفـسري, : ًتأويال أي

ُمثال ما ذ: يعني : كر يف تفسري ابن كثـري وغـريه عـن ابـن عبـاس يف تأويـل آيـةً
﴿@@@@žáŽnžä×@bflß@flåžíc@žáØflÈflß@flìŽçflë﴾)وهـو معكـم بعلمـه, هـذا :  قـال ابـن عبـاس)٤:احلديد

هذا تفسري ألنه نظر إىل سياق اآلية من أوهلا إىل آخرها فانتبه ! ًليس تأويال
إىل أن اهللا عــز وجــل يتحــدث عــن املعيــة العلميــة ولــيس عــن املعيــة الذاتيــة 

بذاتـه, لـيس هـذا الـذي : هـو, أيالتي يظهـر مـن هـذه اجلملـة أن املقـصود و
يتبادر من دراسة اآلية من أوهلا إىل آخرها وإنام املتبادر أنه ربنا عز وجـل 

 املعية العلمية, فهذا ورد عن ابن عباس, فهم يتشبثون هبذا ويـسمونه يعن
  .ًتأويال وهو ليس من التأويل يف يشء

ًومثلــــه نــــصوص كثــــرية وكثــــرية جــــدا, مــــثال ً :﴿flàØflÈflß@ïčäŞãg@ŽÉflàžc@b
ôfl‰cflë﴾)هذه ليست معية ذاتية وإنـام هـي معيـة صـفتية: ً أيضا)٤٦:طه..﴿@@ïčäŞãg
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@@ôfl‰cflë@ŽÉflàžc@bflàØflÈflß﴾) هـذا ! أسـمع وأرى:  معكـام فـرست بـام بعـدها)٤٦:طـه
ًليس تأويال بمعنى إخراج اللفـظ عـن ظـاهره, وهكـذا األمثلـة كثـرية وكثـرية 

  .ًجدا
إن كـانوا يعنـون أهنـم : واـُلَّن بـأن الـسلف أو هؤالء الذي يزعمـو:اخلالصة

ـــكُجعلـــوا مـــذهبهم التأويـــل كـــام هـــو مـــذهب اخللـــف فهـــم ي هم َبون أنفـــسِّذَ
مــــذهب الــــسلف أســــلم, مــــا هــــو مــــذهب : هم; ألن اخللــــف يقولــــونِبأنفــــس

الـسلف? هــو أهنــم ال يؤولــون, ومــذهب اخللـف زعمــوا أنــه أعلــم وأحكــم, 
ف يعرتفـون بـأن الـسلف مـا كـانوا ملاذا? ألهنم يؤولون, فنفس علـامء اخللـ

يؤولون, لكن هؤالء لتضليل النـاس اليـوم وإخـراجهم عـن سـبيل املـؤمنني 
 والنــصوص ,أهنــم مــا أولــوا: األولــني يزعمــون بــأن الــسلف أولــوا, احلقيقــة

ًالكثرية والكثـرية جـدا جيـدها املـسلم جمموعـة يف كتـاب احلـافظ الـذهبي 
  .املعروف بالعلو للعيل الغفار

ا اختــــرصته وحــــذفت منــــه بعــــض الروايــــات واآلثــــار الواهيــــة وكنــــت أنــــ
الضعيفة, فتجـد هنـاك عـرشات الـصحابة والتـابعني وأتبـاعهم واحلفـاظ مـن 
األئمة كلهم ال يؤولون ويردون عىل املؤولة; لذلك فهذا تضليل مـن هـذا 
 السخاف لسبيل املؤمنني, من أجـل أن يـضلوا هـؤالء النـاس الـذين ال علـم

 وصــلت ن هــذا اإلنــسان الــذي ابــتيل مــن حولــه اليــوم ومــ بــام يــدجل بــههلــم
  .رسائله إليهم بأضاليله الكثرية املبثوثة يف رسائله

 ) ٠٠: ٤٤: ٧٩٥/١٧"(اهلدى والنور"
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z٣٢x אאא 
 باملجاز?] تعتقد[هل : مداخلة
ن نأيت َّاملحدد, ونستطيع أ:  ما نعتقد يف جماز إال املعنى الضيق:الشيخ

هنــا تعــابري يف القــرآن يــسميها بعــض املتــأخرين بأهنــا جمــاز, : بجانــب منــه
األصـل يف كـل عبـارة : لكن تسمية هذا النوع من املجـاز يتنـاىف مـع قـوهلم

َّاحلقيقة أن تفرس عىل ظاهرها وعىل حقيقتها, وأنه ال جيوز اخلروج عنها  َ ُ
 لكن مـع ذلـك نجـدهم بتأويلها إال لقرينة, هذا تعريفهم للحقيقة واملجاز,

يــأتون إىل بعــض عبــارات فيقولــون عنهــا بأهنــا جمــاز, فتــسميتهم جمــاز هــذا 
ïčnÛa@flčÈÛaflë@bflèîčÏ@bŞä×@ïčnÛa@òflížŠÔÛa@Þdžaflë@@@@@@@@@﴿: قولـه تعـاىل: ًحمض اصطالح مثال

@@bflèîčÏ@bfläÜfljÓc﴾) هـذا جمـاز لعلهـم يـسمونه جمـاز احلـذف, :  يقولـون)٨٢:يوسـف
الكـــالم مـــن حيـــث األســـلوب العـــريب ال أحـــد يفهـــم منـــه ظـــاهر هـــذا ! طيـــب

شـــجرها وحيطاهنـــا ونحـــو ذلـــك, هـــذا : العبـــارة وهـــي اســـأل القريـــة, يعنـــي
أهلهـا, ..ًاملعنى ال يتبادر إىل ذهن عريب إطالقا وإنام املتبادر هو سـكاهنا

وألن هــذا املعنــى هــو املتبــادر ال يــسمى هــذا الكــالم جمــاز; ألنــه املتبــادر, 
  .هم حيرشونه يف اسم املجازمع ذلك 

سال امليزاب, لو أردنا أن نأخذ هـذه العبـارة العربيـة : ًمثال يقول العريب
القديمة عىل طريقة احلقيقة واملجاز, حقيقة هـذه العبـارة أن امليـزاب مـن 
ًـشدة احلـرارة ذاب حتـى سـال, لكـن هـذا املعنـى ال أحـد يفهمـه إطالقا, مـا 
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مــــاء امليــــزاب, هــــذه احلقيقــــة وليــــست : هــــو املفهــــوم? ســــال امليــــزاب, أي
ًجمازا, لكن هم يسموهنا جماز, حينام ينتقل البحـث يف هـذه املـسألة إىل 
ما يتعلق بأحاديث الصفات وآيات الصفات نجد بأهنم حادوا عن القاعدة 

أن األصــل بكــل مجلــة عربيــة احلقيقــة, وال يــصار عنهــا : التــي أشــاروا إليهــا
ÙÜflàÛaflë@Ùşifl‰@flõbfluflë@﴿:  اآليــة املعروفــةًإىل املجــاز إال للــرضورة, فمــثال

@bÐfl•@bÐfl•﴾) مـا جـاء ربـك, ولـذلك : يفـرسوهنا بمعنـى:  جـاء ربـك)٢٢:الفجـر
جـاء ربـك, ثـم : يسمي علامء السلف هؤالء املؤولة باملعطلـة, فربنـا يقـول

ينــزل ربنــا يف كــل «ال, ربنــا مــا يــأيت وال جيــئ وال وال إىل آخــره, : يقولــون
هـذا جمـاز, مـا الـذي اضـطرهم إىل القـول :  ال مـا ينـزل, ملـاذا? قـال»..ليلة 

باملجـــاز? لـــيس هنـــاك يشء إال انحـــرافهم عـــن فهـــم الكتـــاب والـــسنة عـــىل 
ًاألســـلوب العـــريب الـــذي فهمـــه الـــصحابة مبـــارشة مـــن نبـــيهم عليـــه الـــصالة 

  .والسالم; ولذلك مل يتكلفوا التأويل
الـــرضورة يف تأويـــل آيـــات لـــيس هنـــاك جمـــاز إال للـــرضورة, وأيـــن : ًفـــإذا

اه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  ــالــصفات وأحاديــث الــصفات? وهــذا بحــث وف َّ َ
  ...حيث ال أحد يستطيع أن يأيت بمثل ما أتى هو به

 )٠٠:٤٢:٠٩ /١ ("لقاءات املدينة"
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z٣٣x  
אאאא 

  ]:قال اإلمام[

ذلـــك خلفـــي العقيـــدة, معتـــزيل النزعـــة,  إىل )أي حـــسن الـــسقاف(وهـــو 
 وأنــا –ينكــر الــصفات اإلهليــة, ويرمــي املــؤمنني هبــا مــن األئمــة وأتبــاعهم 

دفـع "َّ يف تعليقاته التي سودها عىل كتاب ابن اجلوزي –منهم واحلمد هللا 
ً, ويكذب عليهم أنواعا من األكاذيب لو استقصيت لكان من "شبه التشبيه

مــن ) ١١٤ص (– عــىل ســبيل املثــال –ول ذلــك كتــاب يف جملــد; فهــو يقــ
  :تعليقاته

ً أخـريا; كـام روى "التوحيـد"ندم احلافظ ابن خزيمة عىل تأليفـه كتابـه "
  .")٢٦٧ص ("األسامء والصفات "ذلك احلافظ البيهقي يف 

ي مل هقـــوهـــذا كـــذب مـــزدوج; ألن ابـــن خزيمـــة مل ينـــدم البتـــة, وألن البي
 "توحيـده"افظ ابن خزيمـة عـىل عقل أن يندم احلُينسب ذلك إليه, وكيف ي

! بــل كيــف يعقــل أن ينقــل ذلــك احلــافظ البيقهــي?! وهــو اإليــامن املحــض?
  .سبحانك هذا هبتان عظيم من أفاك أثيم 

إن رجعـــــــت إىل الـــــــصفحة املـــــــذكورة ! وأنـــــــت أهيـــــــا القـــــــارئ الكـــــــريم
فـرتى, وإنـام فيهـا اعـرتاف ُ; مل جتد فيهـا النـدم امل"األسامء والصفات"من



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ١١٧ 

أنه ال حيسن علم الكالم, يف قصة رواها البيقهـي إن صـحت; ابن خزيمة ب
فـــإن أبـــا الفـــضل البطـــاييني مل أعرفـــه, وال ذكـــره الـــسمعاين يف هـــذه النـــسبة; 

  :فاهللا أعلم به, ومع ذلك فإين أقول
 ال يعيبه كام يظن – إن صح عنه –إن االعرتاف املذكور من ابن خزيمة 

, ويزيد من فضله; فإن له يف ذلك اجلاهل املغرض, بل هو مما يرفع شأنه
ذلـــــك األســـــوة احلـــــسنة بالـــــسلف الـــــصالح واألئمـــــة األربعـــــة ومـــــن تـــــبعهم 

علــم ": , كيــف وهــم القــائلون)علــامء الكــالم(ًبإحــسان, ولــيس مــنهم يقينــا 
وهذا هو الكفر بعينه لو ! ?"IQHالسلف أسلم, وعلم اخللف أعلم وأحكم 

čß@ŽxŽŠž‚flm@òflàčÜ×@žpflŠŽj×bĆič̂ ﴿كـانوا يعلمـون, ×@bÛg@flæìÛìÔflí@žæg@žáèčçaflìÏc@žå﴾IRH كيـف 
ولــيس !  عــىل رأس الــسلف الــذين غمــزوا مــن علمهــم صال ورســول اهللا 

اآلن جمـــال رضب األمثلـــة التـــي خـــالفوا فيهـــا ســـلف األمـــة, ولكـــن يكفـــي 
املــــسلم املوفــــق أن يعلــــم أهنــــم وافقــــوا املعتزلــــة واخلــــوارج يف كثــــري مــــن 

وهلم بــــأن القــــرآن كــــالم اهللا خملــــوق, ولكــــنهم ال ضــــالالهتم, مــــن ذلــــك قــــ
 "كـالم اهللا, غـري خملـوق : −  تقيـة–يرصحون ترصيح املعتزلة, بل يقولـون 

فعطلـوا بـذلك ! ولكنه يفهم! ثم يتأولونه بالكالم النفيس الذي ال يسمع ! 
, .óflyìŽí@bflàčÛ@žÉčàflnžbÏ﴾ISH@@@﴿: رصيح قوله تعاىل لكليمه موسى عليه الـسالم

                                                 
ـــــاج"انظـــــر )١( ـــــايب  يف انظـــــر إبطـــــال هـــــذه اخلرافـــــة).٥٥ص ("وريحاشـــــية الب مقـــــدمتي لكت

 .]منه[).٣٦ – ٣٤ص ("خمترص العلو"
 .]منه[.٥: الكهف )٢(
 .]منه[.١٣: طه )٣(
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ِالكــالم اإلهلــي هــو العلــم اإلهلــيفجعلــوا  ِIQH فعطلــوا صــفة الكــالم, ولكــن ,
 بــصفة الــسمع – أو بعــضهم –ًمتامــا كــام فعــل املعتزلــة ! بــاللف والــدوران 
فعطلوا بـذلك صـفتي الـسمع والبـرص ! IRHالعلم: إن املراد: والبرص, فقالوا

كــام عطلــوا صــفة الكــالم, فــإن مل يكــن هــذا هــو التعطيــل; فلــيس يف الــدنيا 
  .تعطيل

; ISHولوضــوح بطــالن علــم الكــالم تــاب منــه مجــع مــن أفاضــل علامئهــم
والـــد إمـــام ) العالمـــة أيب حممـــد عبـــد اهللا بـــن يوســـف اجلـــويني(مثـــل الـــشيخ

ورســــالته يف اثبــــات االســــتواء والفوقيــــة واحلــــرف (احلــــرمني رمحهــــم اهللا, 
, مـــن أقـــوى األدلـــة عـــىل ذلـــك; فقـــد كتبهـــا )والـــصوت يف القـــرآن املجيـــد

َّإلخوانـــه يف اهللا, بـــني هلـــم فيهـــا ســـبب تراجعـــه عـــن األشـــعرية إىل نـــصيحة 
ُالسلفية, وهي مفيدة جدا ملن كان يرجو اهللا واليـوم اآلخـر; فلرت ً  "اجـع يف ّ

  ).١/٥٧٠/٥٨٧ ("جمموعة الرسائل املنريية
; يف التوبـــة والرجـــوع إىل )ابنـــه إمـــام احلـــرمني(ولقـــد جـــرى عـــىل ســـننه 

 غري واحـد مـن العلـامء, مـنهم احلـافظ مذهب السلف; كام حكى ذلك عنه
عنـه أنـه مل يـستفد ) ١٣/٣٥٠ ("الفتح"ابن حجر العسقالين; فقد نقل يف 

                                                 
, شــيخ ذاك اجلاهــل )٢٧ص ("مقاالتــه" يف وهــو مــذهب الكــوثري اجلهمــي, كــام رصح)١(

 .}منه{.الباغي السقاف 
 .]منه[).٢٦ص ("خمترص العلو"لكتايب انظر مقدمتي )  ٢(
 .]منهب).٢٧ص(انظر املصدر السابق  )٣(
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واآلن; فقــد رجعــت واعتقــدت ": مــن علــم الكــالم إال احلــرية, ولــذلك قــال
   ."مذهب السلف

! يـا أصـحابنا ": ًوقال عند موته ناصحا ألصحابه كام فعـل أبـوه مـن قبـل
وإذا ."; فلو عرفت أنه يبلغ يب ما بلغت; ما تشاغلت به ال تشتغلوا بالكالم

ًأردت أهيـــا القـــارئ الكـــريم أن تـــرى أثـــرا مـــن آثـــار علـــم الكـــالم اخلطـــرية, 
واملنافيـــة للنقـــل الــــصحيح والعقـــل الـــرصيح; فــــاقرأ كتـــب الكـــوثري ومــــن 
جرى جمراه, كذاك التلميذ السقاف, فسوف ترى ما يزيدك بـصرية وقناعـة 

, بـل هـو žáŽèŽÈÐžäflí@bÛflë@žáŽçşŠŽšflí@bflß@flæìŽàÜflÈflnflífl﴾IRH@﴿ه مـنهم إنـام بأن الـذي يتعلمونـ
الكفــر بعينــه إذا التزمــوه, وال أدل عــىل ذلــك مــن اتفــاقهم عــىل إنكــار صــفة 
العلــــو هللا العــــيل القطعيــــة الثبــــوت القطيعــــة الداللــــة; لتواترهــــا يف الكتــــاب 

العفنــة, ومــن ثــم والــسنة وأقــوال الــسلف واألئمــة, حمكمــني فيهــا عقــوهلم 
إنه يف كل مكان :  من قال– IQH كاإلباضية واملعتزلة–فمنهم : فقد اختلفوا

والزمـــــــه القـــــــول بـــــــاحللول أو وحـــــــدة الوجـــــــود كـــــــام هـــــــو عقيـــــــدة غـــــــالة ! 
إنه ال فـوق وال حتـت, وال يمـني وال يـسار, وال : ومنهم من يقول!الصوفية

عت هـــذا مـــن ولقـــد ســـم! أمـــا م وال خلـــف, وال داخـــل العـــامل وال خارجـــه 
                                                 

, ويـــوافقهم عـــىل تـــسميتهم إيـــاه بــــ "مـــسند الربيـــع"يثنـــي الـــسقاف عـــىل اإلباضـــية وكتـــاهبم  )١(
, وهــي زور; لكثــرة األحاديــث "صــحيح البخــاري" معارضــة مــنهم لـــ "اجلــامع الــصحيح"

ـــ )١٢٥ص(املوضــوعة فيــه, ارتــىض بعــضها الــسقاف  انظــر ) ! مــاماإل(, ويــصف الربيــع ب
) االسـتواء(تفـسريهم  يف بأنه يوافـق املعتزلـة) ١٢٧ص (, ويرصح )٦٣٣١ ("الضعيفة"

 .]منه[!!.شعري ألنه رد ذلك عليهم ويرد عىل أيب احلسن األ! باالستيالء 
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وأعــــــرق بعــــــضهم يف !! بعــــــض املــــــشايخ يف دمــــــشق يف خطبــــــة اجلمعــــــة 
ًالتعطيــل, فقــال ال متــصال بــه, وال منفــصال عنــه وهــذا لعمــر اهللا هــو الكفــر !! ً

صـــف لنـــا : ًواجلحـــد للوجـــود اإلهلـــي; فإنـــه لـــو قيـــل ألفـــصح العـــرب بيانـــا
املعـــدوم الـــذي ال وجـــود لـــه; ملـــا اســـتطاع أن يـــصفه بـــأكثر مـــن هـــذا الـــذي 

وهـــذا اجلحـــد هـــو الـــذي وقـــع فيـــه هـــذا اجلاهـــل !! وصـــف هـــؤالء بـــه رهبـــم
املتعـــــامل الطـــــاعن يف أئمـــــة الـــــسلف, واملفـــــرتي عـــــىل أهـــــل الـــــسنة شـــــتى 

 "التنديـــــد ملـــــن عـــــدد التوحيـــــد"االفـــــرتاءات, فقـــــال يف رســـــالته املزعومـــــة 
  ):٥٠ص(

رصح أهــــل الــــسنة واجلامعــــة بــــأن اهللا ســــبحانه ال يوصــــف بأنــــه خــــارج "
ًوكــرر هــذا يف رســالة أخــرى ملــا أســامها كــذبا وزورا ."خلــهالعــامل وال دا ً :

  ).٢٦ص("عقيدة أهل السنة"
هـــل هـــو وصـــف ملوجـــود أم : فلينظـــر املـــسلم يف هـــذا الوصـــف: قلـــت
  .aĆčj×@a₣ìÜŽÇ@flæìÛìÔflí@bŞàflÇ@óÛbflÈflmflë@ŽéflãbflzžjŽ﴾IQH﴿! ملعدوم?َ

قيقــــة حــــني ورحــــم اهللا شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة; فإنــــه أصــــاب كبــــد احل
  : وصف هؤالء النفاة املعطلة ومعارضيهم من املشبهة بقوله

ًاملـشبه يعبــد صـنام, واملعطــل يعبـد عــدما, واملـشبه أعــشى, واملعطــل " ً  
إثبـات الـصفات بـدون تـشبيه, : واحلق الذي عليه السلف واألئمـة ! َ"أعمى

ومن اللطائف التـي وقعـت لـبعض األمـراء العقـالء أنـه .وتنزيه بدون تعطيل

                                                 
 .]منه[.٤٣: اإلرساء  )١(
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ل مــن بعــض املــشايخ املجــادلني بالباطــل; ِّــعطُا ســمع ذلــك الوصــف اململــ
َّهؤالء قوم أضاعوا رهبم": قال ٌ"!  

ويبــدو يل أن ذلــك اجلاهــل الطــاعن يف الــسلف شــعر بخطــورة الوصــف 
ًاملـــذكور, وأنـــه مرفـــوض نقـــال وعقـــال; لـــذا جلـــأ إىل التـــدليس عـــىل القـــراء  ً

 أن ينتبـه لـه عامـة قرائـه, بعبارة أخرى تـؤدي الغـرض الكمـني يف نفـسه دون
  ):١٢٧ص(فقال يف تعليقه له عىل كتاب ابن اجلوزي املتقدم 

ًوهنــا أمــر مهــم جــدا, وهــو أننــا ال نقــول بــأن اهللا موجــود يف كــل مكــان " ّ
ــفَكُألبتــة, بــل ن ر مــن يقــول ذلــك, ونعتقــد أن اهللا ســبحانه موجــود بــال مكــان; ِّ

: قض تـرصحيك الـسابقهـذا تـرصيح منـك ينـا: فأقول !"ألنه خالق املكان
أن اهللا تعــاىل لــيس بخــارج العــامل, وذلــك أنــه ال مكــان خــارج العــامل, فــإن 
ًكنت صادقا يف قولك هذا; فقد اهتديت ورجعت إىل عقيـدة الـسلف التـي 

 تـتهم مـن دان هبـا بـالكفر والتجـسيم; مثـل ابـن −  فيام نعلم–كنت وال تزال 
flåčß@aëŽŠÐ×@flåíč̂@@@@@﴿ تيمية وغريه كمثيل, وإال قرأنا عليك قول احلق ÜčÛ@ćÝžíflìÏ

‰bŞäÛa﴾IQHمن كان بيته من زجاج; فال يـرم النـاس : (ِّ; مذكرين باملثل العامي
ــــــسيئة لعلــــــامء الكــــــالم واملتــــــأثرين !) باحلجــــــارة وإن مــــــن تلــــــك اآلثــــــار ال

ًأهنــم ال يقيمــون وزنــا جلهــود أئمــة : بفلــسفتهم كــذاك الــسقاف املغــرور هبــم
ادهم; فــإهنم يــسلطون أهــواءهم عــىل مــا صــححوا احلــديث وعلامئهــم ونقــ

مــن األحاديــث أو ضــعفوا, فــام راق هلــم منهــا قبلــوه واحتجــوا بــه, ولــو كــان 
ًضــعيفا, وإال رفــضوه ولــو كــان صــحيحا  ًوهــذا ظــاهر جــدا يف املتقــدمني !! ً ّ

                                                 
 ].همن[ .)٢٧:ص( −)١(
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مــنهم واملتــأخرين, وأوضــح مثــال عــىل ذلــك الــشيخ الكــوثري, وعبــد اهللا 
أيــــــن " صاجلاريــــــة الــــــذي فيــــــه ســــــؤاله امري; فقــــــد ضــــــعفوا حــــــديث غــــــال

, وتــبعهم عــىل "أعتقهــا فإهنــا مؤمنــة": ص قــال : يف الــسامء: قالــت."اهللا?
ًبــــــل إنــــــه زاد علــــــيهم طغيانــــــا ! ذلــــــك ذاك اهلالــــــك يف تقليــــــدهم; الــــــسقاف 

  ):١٠٨ص ("تعليقه عىل دفع شبه التشبيه"ًوغرورا, فقال يف 
  !"أين اهللا :  مل يقلصونحن نقطع بأن النبي "

  ): ١٨٨ص(ل وقا
  !"ذاك اللفظ املستشنع"

َّيقول املستهرت هذا وهو يعلم أن احلديث متفق عىل صحته عند علامء 
ًاملسلمني, متلقي بالقبول خلفا عن سلف, واحتج به كبار األئمـة; كاملـك 
والـــشافعي وأمحـــد وغـــريهم, وصـــححه مـــسلم وأبـــو عوانـــة وابـــن اجلـــارود 

 –لــــك مجاعــــة مــــن احلفــــاظ وابــــن خزيمــــة وابــــن حبــــان, ثــــم تــــبعهم عــــىل ذ
 كـــــالبيهقي والبغـــــوي وابـــــن اجلـــــوزي والـــــذهبي –وبعـــــضهم مـــــن املتأولـــــة 

  .والعسقالين وغريهم
فــــامذا يقــــول املــــسلم العاقــــل يف جاهــــل جاحــــد مكــــابر خيــــالف هــــؤالء 

بل ويصف !!  الذي صححوه صويستشنع لفظ النبي ! األئمة واحلفاظ?
ـــ ) ١٨٧ص(دون هــذا اللفــظ النبــوي ِّالــذين يــرد , بــل ويــصف )املجــسمة(ب

) ١/١٨٨ ("الفــــتح"فــــضيلة الــــشيخ ابــــن بــــاز ألنــــه انتــــرص يف تعليقــــه عــــىل 
, فيقـــول )أيـــن اهللا?(لعقيـــدة اســـتواء اهللا عـــىل عرشـــه, وأنـــه جيـــوز الـــسؤال بــــ 

 البتـة; – "الفـتح" –وال عربه بكالم املعلق عليـه ":ًمشريا للشيخ حفظه اهللا
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اهللا "يـدعو النـاس إىل عقيـدة ألنه ال يعـرف التوحيـد فليخجـل بعـد هـذا مـن 
  !!" وليتب"يف السامء

وباجلملــــة; فهــــو جهمــــي جلــــد, وينكــــر معــــاين آيــــات الــــصفات بطريــــق 
التأويـــل والتعطيـــل, كـــام فعـــل بآيـــات االســـتواء, وينكـــر أحاديـــث الـــصفات 
الـــصحيحة بادعـــاء ضـــعفهم وخمالفـــة علـــامء احلـــديث واجلـــرح والتعـــديل, 

رأيت ريب يف أحسن ": صوله كهذا احلديث ونحوه كثري; فهو يضعف ق
, ويفــرتي يف خترجيــه عــىل بعــض األئمــة, كــام يــضعف أحاديــث "صــورة 
 والـــضحك وغريهـــا, فلعـــل بعـــض إخواننــــا , واألصـــابع, والقبـــضة,اليـــدين

يتفرغون لـه, ويكـشفون للنـاس جهلـه وضـالله وعـواره, كفـى اهللا املـؤمنني 
  .رشوره 

 –ن حلــال هــذا اإلنــسان إذا عرفـت أهيــا القــارئ الكـريم مــا ســبق مــن البيـا
ـــوهـــو ق ـــ مـــن جُّلُ  ينكـــشف لـــك ســـبب محلـــه وطعنـــه عـــىل أتبـــاع الـــسنة – ٍّلُ

وأئمتها والداعني إليها والذابني عنها, فال يكاد خيلو صفحة مـن صـحائف 
َّما سوده من غمزه وملـزه, وقـد خـصني بقـسط وافـر منـه, فـال يكـاد يـذكرين  َّ

ًقرونـــا بـــالزور والكـــذب, م)!! املتنـــاقض(و )املجـــسم(إال وهـــو يـــصفني بــــ 
aìŽäflße@flåíč̂﴿واألمر الذي يدل داللة قاطعة أنه حيمل يف قلبه  ÜčÛ@bÜčË﴾ !  وأنه

حالقة الدين : البغضاء واحلسد, وهي احلالقة: َّدب إليه داء األمم من قبلنا
  .والعياذ باهللا, إىل جهل بالغ بطرق نقد األحاديث وتصحيحها

  ).١٢- ٥ص/١/١"(السلسلة الصحيحة"
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z٣٤x אא 
א،אא 

  ]:قال اإلمام[

 : مذهب السلف يف الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه
الــسلف يــصفون اهللا تعــاىل بــام وصــف بــه نفــسه يف كتابــه أو أخــرب بــه نبيــه 

لخ, ا....ً ويؤمنون بذلك أنه كام وصف به نفسه حقيقة من غري تأويل ص
 الـــصفة املميـــزة للـــسلفي عـــىل غـــريه مـــن اخللفيـــني; فـــان هـــؤالء IQHيف هـــذه

ِّقسم مفوضة يؤمنون بألفاظ اآليات وأحاديث الصفات دون : عىل قسمني َ ُ
وهـذا هـو الـذي عليـه اآلن كثـري .اإليامن بحقائق معانيها الالئقة بـاهللا تعـاىل 

 يفهموهـا أو من اخللفيني الـذين مل يدرسـوا عقيـدة الـسلف أو درسـوها ومل
  .ًفهموها ومل هيضموها ومل يؤمنوا هبا

وفاقد (ويغلب هذا عىل الذين يتظاهرون بأهنم من الدعاة إىل اإلسالم 
وبعــــضهم يــــزعم أن هــــذا هــــو مــــذهب الــــسلف جهــــال أو ) الــــيشء ال يعطيــــه

جتــاهال ومــنهم الكــوثري شــيخ أبــو غــدة كــام رصح بــذلك يف تعليقــه عــىل 
  ).٣٠ص(تيبة  البن ق»االختالف يف اللفظ«

                                                 
 ...فهذه الصفة: , والظاهر أن صواهباكذا) ١(
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ًوقــــسم مؤولــــة معطلــــة ينكــــرون حــــتام بعــــض صــــفات اهللا تعــــاىل باســــم 
التأويل وحتريف الكلم عن مواضعه, ومنهم الكوثري, بل هو حامل راية 

  .     هذا االنحراف يف العرص احلارض
  )٨١- ٨٠ص"(كشف النقاب عما يف كلمات أيب غدة من األباطيل واالفتراءات   
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z٣٥x אאא 
َ﴿الـرمحن عـىل : بعض العلامء يقـول أن مـذهب الـسلف يف الـصفات أن تقـول: السائل َ َ ُْ َّ

َالعرش استوى﴾ ََ ْ ِْ  .استوى بذاته: , وال تقل)٥:طه(ْ
  . أيوة:الشيخ
  . نعم:مداخلة
ينزل ربنا إىل السامء الدنيا, ال تقل بذاته, فقط اسـتوى ] كذلك [:مداخلة

  جوابكم?فقط, بدون تفسري باملرة, فام 
االسـتواء معلـوم, :  جوايب كـام قـال إمـام دار اهلجـرة اإلمـام مالـك:الشيخ

  .والكيف جمهولة, والسؤال عنه بدعة, أخرجوا الرجل
سمون بجامعــــة  َّنحــــن نقــــول الــــذين حكيــــت عــــنهم مــــا ذكــــرت, وهــــم ي ــــ ُ َ

  .التفويض, فهؤالء ليسوا من السلف من قريب أو بعيد
الـرمحن عـىل العـرش اسـتوى بذاتـه, : ال تقـل:  حني تقولون: نقول هلؤالء
  .هكذا يقولون.الرمحن عىل العرش استوى: وإنام نقول

الـرمحن : ًنوافـق معكـم مبـدئيا, نقـول: نسأهلم بفهم أم بغري فهم? نقـول هلـم
الــرمحن : عــىل العــرش اســتوى بــدون قيــد بذاتــه, لكــن حــني نقــول نحــن وأنــتم

ري فهــم ســقط, وانكــشف بغــ: بفهــم أم بغــري فهــم; فــإن قــال.عــىل العــرش اســتوى
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ِوعرفنا منه أنه معطل يتسرت وراء ما كان يدعيه كثريون مـن قبـل ومـن بعـد, أهنـم  ِّ َ
  .يقصدون التنزيه

الــرمحن عــىل : ًنحــن أيــضا نقــصد التنزيــه, ولكــن مــع الفهــم, فــام معنــى
  العرش استوى?

  لعلك فهمت إىل هنا?
  . نعم:مداخلة
  . طيب:الشيخ
﴿@@@@@@ôìna@”ŠÈÛa@óÜÇ@å»ŠÛaوكـام .سـبحان ريب األعـىل:  تقـول﴾ كـام
إىل آخـر اآليـة, فـاهللا عـز وجـل فـوق ..)١٦:امللك(﴾čõbflàŞÛa@¿@žåflß@žáŽnäčßcc@@@﴿: تقول

اهللا تبــارك وتعــاىل فــوق عرشــه : عرشــه كــام قــال اإلمــام عبــد اهللا بــن املبــارك
اهللا تبـارك وتعـاىل : وهـو معكـم بعلمـه, ثالثـة أشـياء] بائن مـن خلقـه[بذاته, 

  . بذاته, بائن من خلقه, وهو معهم بعلمهفوق عرشه
ًفحيـــنام يقـــول اإلمـــام عبـــد اهللا بـــن املبـــارك, إنـــام يقوهلـــا تفقهـــا منـــه; ألن 
الــرمحن مــن األســامء التــي يــسمى هبــا ربنــا عــز وجــل كاســم اإللــه, فهــو مــن 

بـصري, فهـذا اسـم صـفة, لكـن اهللا والـرمحن ..عليم: أسامء الذات, فلو قال
ه, ليست إضافة من عندنا, وإنام هو ما يفهمه كل بذات: اسم الذات, فكلمة

  .إنسان
  .اهللا خلق السموات واألرض: ًيعني مثال
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اهللا بذاتــه خلــق الــسموات واألرض, هــذا لــيس معنــى ذلــك أننــا : إذا قلنــا
خلـق : ًأضفنا معنا ال يؤخذ من كلمة اهللا, خلق اهللا السموات واألرض, أي

  .اهللا بذاته, مل يشاركه يف ذلك أحد سواه
التفسري ال يعني أننا نحن أولنا كام يريد أن يقول ذلك : هذا التأويل, أي
  .بذاته: الرمحن عىل العرش استوى, وال تقولوا: ًالناصح خطأ, قولوا

بذاتــه, وإذا : بفهــم, فمعنــاه.الــرمحن عــىل العــرش اســتوى: نحــن إذا قلنــا
نـــا كـــالم ال نـــدري مـــا معنـــاه, فقـــد خالف.قلنـــا الـــرمحن عـــىل العـــرش اســـتوى

السلف الصالح, كام هو الشأن يف كل الصفات التي نـؤمن هبـا معهـم دون 
  .تشبيه ودون تعطيل

, دون تعطيـل )١١:الـشورى (﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿: دون تشبيه لقوله تعاىل
ــشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@﴿: لقولــه , فــبعض الفــرق القديمــة مــن )١١:ال

صــــفة الــــسمع والبــــرص, :  هــــاتني الــــصفتنياملعتزلــــة كــــانوا يعطلــــون اهللا عــــن
  .يعني هو عليم: فيقولون

flìŽçflë@﴿: , لكن هنا يقـول)٢٩:البقرة(﴾ćáîčÜflÇ@đõžïfl‘@ğÝØči@flìŽçflë﴿اهللا عليم ثابت; 
@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa﴾) وأنكرومهـا; ألهنـم يتومهـون أننـا إذا آمنـا بـام )١١:الـشورى ,

  .م أننا نشبههجاء يف كتاب ربنا بدون تشبيه, مع ذلك بظنه
فهذا بحث يطول وهنايته أن يؤدي هبؤالء املعطلة إىل إنكار وجـود اهللا 
تبــارك وتعــاىل مــن األصــل, وقــد أشــار إىل ذلــك اإلمــام ابــن القــيم اجلوزيــة 

ًاملجسم إنام يعبد صنام, واملعطل إنام يعبد عدما: رمحه اهللا, حني قال ً.  
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ًنفيــا مطلقــا; ألهنــم ًكالمهــا ضــال, لكــن أهيــام أشــد ضــالال? الــذي نفــى  ً
, حيــنام يتحــدثون −  وهــذا ذكرنــاه يف بعــض جمالــسنا القديمــة − ...يقولــون

ال, ال يوصف ربنا, ال : عن اهللا عز وجل وأنه عىل العرش استوى, يقولون
ال هـو فـوق, ال هـو .فـوق: اهللا فـوق, ال يقـال: − عنـدهم–يقال فيه عـز وجـل 

  .عامل, وال خارجهحتت, ال هو يمني, ال هو يسار, ال هو داخل ال
  ًاملعطــل يعبــد عــدما : رجعــوا إىل العــدم; لــذلك قــال ابــن القــيم بحــق: ًإذا
  .ًحمضا

: ًفــإذا مل يكــن ال داخــل العــامل وال خارجــه, لــو قيــل ألفــصح النــاس بيانــا
ال هـو فـوق وال هـو حتـت, ال يمـني ال : صف لنا املعدوم ما هو? فقال لـك

  .وال خارجهيسار, ال أمام ال خلف, ال داخل العامل 
ــصــدقت هــذا هــو املعــدوم, فقــد وصــفوا رهبم بأنــه معــدوم ملــا : نقــول لــه َّ

ًيعبــد عــدما, نحــن جيــب أن نقــف عنــد : ًعطلــوه مــن الــصفات, فاملعطــل إذا
ًحـــــدود الـــــرشع وال نـــــستعمل األقيـــــسة; ألن اهللا عـــــز وجـــــل إذا كـــــان ســـــميعا 

س ًبــصريا, فــسمعه لــيس كــسمعنا, وبــرصه لــيس كبــرصنا, كــام أن وجــوده لــي
اهللا موجود, وأنا موجود, فهـل معنـى ذلـك أن : كوجودنا, فنحن اآلن نقول

ننكر حقيقة .. أحد شيئني− حتى ال نقع فيام يزعمون فيه من التشبيه–نقول 
اهللا موجــود, وأنــا وأنــت وهــذه املخلوقــات موجــودة, فــال بــد : مــن حقيقتــني

  .من إنكار حقيقة من احلقيقتني وأهيام أنكرت, فقد قرمطت
  .أنا موجود, اهللا موجود: لتإذا ق

  صار هنا اشرتاك, صار هنا تشبيه?
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ًاهللا لـــيس موجـــودا; ألنـــه فيـــه تـــشبيه اخلـــالق بـــاملخلوق, كيـــف غـــري : ًإذا
  .موجود? موجود

  .ًأنا الذي لست موجودا: ًإذا
  .وأحالمها مر

وجــود بــدون : اهللا موجــود, وأنــا موجــود, لكــن وجــوده كــام يقولــون: ًإذا
, أما أنا ممكن الوجود; ألن اهللا عز وجـل هـو الـذي موجد, واجب الوجود

: ًأوجــدين, وإن شــاء أعـــدمني; ولــذلك قـــال حتقيقــا هلـــذه الفارقــة العظيمـــة
﴿æbÏ@bflèžîÜflÇ@žåflß@şÝ×,@âaflŠ×⁄aflë@ÞýflvÛa@ëŽ‡@Ùğifl‰@Žéžuflë@óÔžjflíflë﴾)٢٧- ٢٦:الرمحن(.  

Û@čéčÜžrčà×@flžî﴿: نحــــن نثبــــت مــــا أثبــــت, وننفــــي مــــا نفــــى, نفــــى: ًفــــإذا
ćõžïfl‘﴾)وهو السميع البصري, أثبت)١١:الشورى ,.  

لــــيس كمثلــــه يشء, : فــــسمعه وبــــرصه حقيقتــــان صــــفتان ثابتتــــان, ولكــــن
رد كـــــل الـــــصفات, فتـــــسرتيح وال تقـــــع يف التـــــشبيه وال يف  ِّوعـــــىل ذلـــــك ط ـــــ َ

  .التعطيل
  .هذا جواب ما سألت من السؤال

رش استوى, استوى عىل, هذا الرمحن عىل الع:  قال يل هذا القائل:مداخلة
  ?فهمك الستوى, فام تقول لفهمك ليد اهللا, ماذا تقول معناها, فامذا أقول له

 اليد التي يعطي هبـا, أقـول وهـي ليـست خياليـة, مـا هـذه املـشكلة :الشيخ
  الكبرية, وماذا يقول هو?

  ..ما دام أن اليد ال تستطيع أن تفرسها,:  هو يقول:مداخلة
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  ا يقول? ما املقصود باليد عنده? ال, هو ماذ:الشيخ
  . هو مفوض:مداخلة
  .ً هذا هو, معطل إذا:الشيخ
  ما هو اهللا? موجود أو مفقود?:  نرجع لنفس املوضوع:ًإذا

  . موجود:مداخلة
أنكر إحدى احلقيقتني وحينئـذ نحكـم : ً موجود, وأنا موجود, إذا:الشيخ

  .عليك بأنه سقط التكليف عنك
سألة, أســــتاذي هــــم يف احلقيقــــة متــــأخرو  شــــيخنا يف نفــــس املــــ:مداخلــــة

: موجـود, كـام أرشت يف آخـر كالمـك أسـتاذنا, فقـالوا: األشاعرة نفوا لفظ
ًألن لفـــظ موجـــود يقتـــيض موجـــدا, فهـــو واجـــب الوجـــود, فهربـــوا يف رشح 

موجـــود; ألن : ال نقـــول: البيجـــوري وكـــذا, هربـــوا مـــن لفـــظ موجـــود, قـــالوا
  .جودًاملوجود يثبت موجدا, واهللا واجب الو

  . هذه مناقشة لفظية:الشيخ
  . أي نعم:مداخلة
  . لكن هذا ال يرد يف األخذ والرد:الشيخ
 لكن أنا أحب أن توضح لنا يا شيخنا هذه اجلزئية, لفـظ موجـود :مداخلة

  ًهل هو يف احلقيقة كام يزعمون يقتيض موجدا?
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ــــشيخ ً ال, لكــــن هــــذه مناقــــشة بيزنطيــــة كــــام يقولــــون فعــــال; ألهنــــم هــــم :ال
  .ون اآلن مناقشة لفظيةيناقش
 اسم موجود, اسم مفعول, يستلزم عادة بالنسبة للعرف البرشي أن ً:فعال

إىل آخـره, موجـود, أوجـده ..ًيكون له موجـدا, فهـذا الكـأس وهـذا اإلبريـق
هــو : إىل آخــره, لكــن اهللا عــز وجــل كــام قلنــا يف أثنــاء الكــالم..الــذي صــنعه

ًفي أن يكون قائام وجوده, واجب الوجود, لكن كونه واجب الوجود ما ين
ًفنرتك كلمة موجود, قـائام وجـوده متحققـا وجـوده, فحينئـذ هـم يفـرون مـن  ً

  .ًاملناقشة متسكا بلفظ ال يقدم وال يؤخر
  . حقيقة البحث:مداخلة
 حمينا هذا االسم, اسم موجـود ألغينـاه مـن قـاموس اللغـة يف هـذا :الشيخ

  .ال, مفقود: لواالبحث, لكن متحقق وجوده, ال يستطيعون أن يقو
 . صحيح:مداخلة
  .ًالتمسك هبذا اللفظ ال يفيدهم شيئا: ً فإذا:الشيخ

وأرجــــــو إخواننــــــا أن حيفظــــــوا كلمــــــة كنــــــت قرأهتــــــا يف رســــــالة ال تــــــزال 
مـا : خمطوطة من كالم اخلطيـب البغـدادي, وربـام نقلـت يف بعـض الكتـب

ًيقال يف الصفات يقال يف الذات سلبا وإثباتا ً.  
  . موجودّ? موجود والهل تقول يف اهللا

إذا قلــت إنــه موجــود, وقــد أوضــحنا املقــصود مــن لفظــة املوجــود, هــل 
  يلزم من ذلك مشاهبة اخلالق باملخلوق?
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  . ال:اجلواب
كــــذلك قــــل يف الــــصفات مــــا تقــــول يف الــــذات, تــــسرتيح مــــن كــــل هــــذه 
املناقشات; ألنه احلقيقة الدخول يف تفاصيل هذه املسائل والتناقش فيها 

ًكثري من الناس قد أوتوا منطقا وأوتوا جدال, ونـاس آخـرون مل مضلة; ألن  ُ ً
ًيعطـــوا علـــام ومل يعطـــوا جـــدال, وعنـــدهم ســـالمة وعقيـــدة صـــحيحة, لكـــن  ُ ً
ذلـــك املجـــادل قـــد يتغلـــب عليـــه بجدلـــه; بـــسبب ســـالمة علـــم هـــذا اإلنـــسان 

  .وقلبه
ولــذلك فعــىل كــل مــسلم أن حيفــظ هــذه القاعــدة وهــي قائمــة عــىل اآليــة 

  .)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿: السابقة
ًيقال يف الـصفات مـا يقـال يف الـذات سـلبا وإثباتـا, حينـذاك تـسرتيح مـن  ً

  .أي مناقشة قد تضطر للدخول فيها وأنت غري مستعد هلا
  )٠٠: ٠٠: ٣٣/ ٢٨١" (اهلدى والنور " 
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z٣٦x אאאא
אאאא 

الفــــرق املعروفــــة ...إذا اســــتثنينا ]: تكلــــم الــــشيخ عــــىل الفــــرق اإلســــالمية إىل أن قــــال[
َّباالنحراف عن الرشيعة كالشيعة مثال والزيدية واخلوارج, وحرصنا كالمنا عىل من يسمون  ُ ً

علق بالعقائد وأربعـة مـذاهب أو يتسمون بأهل السنة واجلامعة اليوم هم ثالثة مذاهب فيام يت
 .فيام يتعلق بالفقه

فهــــــي املاتريديــــــة, واألشــــــاعرة وأهــــــل : أمــــــا املــــــذاهب الثالثــــــة األوىل
ــــــسنة  ــــــدة فقــــــط يف أهــــــل ال ــــــالث تتعلــــــق يف العقي احلــــــديث, فهــــــذه فــــــرق ث

  .واجلامعة
أمــــا املــــذاهب األربعــــة فمعروفــــة لــــدى اجلميــــع يف الفقهيــــات احلنفــــي 

إذا رجعنـــا إىل املـــذاهب الثالثـــة األوىل واملـــالكي والـــشافعي واحلنـــبيل, 
املاتريديــة واألشــاعرة نجــد يف هــذين املــذهبني الــيشء الكثــري ممــا هــو مــن 
مــــذاهب وآراء وأفكــــار املعتزلــــة, ومــــع ذلــــك فهــــي موجــــودة ومبثوثــــة يف 
املذهب األشعري, واملذهب املاتريدي, أهم مـا يتعلـق هبـذا الـذي أقولـه 

املاتريــــــدي : ذهبني املــــــذكورينأنـــــه موجــــــود مــــــن االعتــــــزال يشء يف املــــــ
واألشعري أهم ما يمكن ذكره اآلن أصل من األصول وقاعدة من القواعد 

أن احلـــديث الـــصحيح ال تثبـــت بـــه عقيـــدة, هـــذا رأي املعتزلـــة, لكـــن : هـــي
  .األشاعرة واملاتريدية يتبنون هذا الرأي, هذا كقاعدة وأصل
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ُــأن املعتزلــة عرفوا عنــد أهــل الــسن: والــيشء الثــاين ِ ًة حقــا بــأهنم يتــأولون ُ
آيــات الــصفات, وأحاديــث الــصفات, والتأويــل أخــو التعطيــل, واملقــصود 

إنكار الـيشء إنكـار احلقيقـة, فحيـنام تكـون هنـاك آيـة, أو يكـون : بالتعطيل
ون هـــذه  ِّـــهنـــاك حـــديث نبـــوي صـــحيح, ولـــه داللـــة واضـــحة رصحيـــة, فيعطل ُ

لقـرآين أو احلـديث الداللة ويأتون بمعنـى غـري متبـادر للـذهن لـذاك الـنص ا
أنـه مـا اتبعـوا الكتـاب وال الـسنة, لكـنهم ال نـستطيع أن : النبوي, فهذا معناه

ًمـــــا اتبعـــــوا الكتـــــاب والـــــسنة إنكـــــارا هلـــــام, وإنـــــام دورانـــــا علـــــيهام, : نقـــــول ً
ًوخروجــا عــن داللــتهام الــرصحية باســم التأويــل ولــذلك قلــت التأويــل أخــو 

  .التعطيل
ًنحن نرضب مثال عاديا جـاء امللـك فـام يتبـادر :  الرجـل العـريبإذا قـال: ً

إىل ذهنه إىل ذهـن املخـاطبني بكالمـه أنـه يعنـي جـاء خـادم امللـك هـو قـال 
جاء خادم امللك, : جاء امللك, فالسامعون ال يفهمون من كالمه أنه يعني

ًبــل وال يفهمــون منــه أنــه جــاء وزيــر امللــك, فلــو أن رجــال عربيــا تكلــم هبــذه  ً
: اجلملـــة العربيـــة جـــاء امللـــك فأحـــد الـــسامعني قـــالاللفظـــة العربيـــة, هبـــذه 

فــام بــالكم إذا كــان ...خــادم امللــك, هــذا عطــل كــالم هــذا املــتكلم: يعنــي
ــالكــالم املعطل هــو كــالم الــرب تبــارك وتعــاىل? َّ فيــأيت املعتزلــة ويتــبعهم ! ُ

ــــــــة  ــــــــات القرآني ــــــــأولون بعــــــــض اآلي ــــــــة واألشــــــــاعرة, فيت ــــــــك املاتريدي يف ذل
إنــــه أخــــو : هــــذا التأويــــل الــــذي قلنــــا عنــــه بحــــقواألحاديــــث النبويــــة بمثــــل 

  .التعطيل
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 جـاء ربـك, )٢٢:الفجر(﴾bÐfl•@bÐfl•@ÙÜflàÛaflë@Ùşifl‰@flõbfluflë@@@@@﴿: يف اآلية الكريمة
ًوال تــشبيه مــثلام قلنــا آنفــا جــاء امللــك, ال, مــا جــاء امللــك, مــن أتــى? خــادم 

ذلك فإذا ًامللك, وزير امللك, يف فرق بني خادم امللك ووزيره طبعا, مع 
ِّفرس بوزير امللك يكون عاطل باطل, وإذا فرس بخـادم امللـك فهـو أعطـل,  ُِّ ُ

  .نعم
bÐfl•@ÙÜflàÛaflë@Ùşifl‰@flõbfluflë@@@@﴿: فقــوهلم يف تفــسري قــول ربنــا عــز وجــل

bÐfl•﴾)٢٢:الفجر(.  
ْـأمر ربـك, أو خلـق مـن خلـق ربـك, أو كـذا يمكـن, أمـا ال : جاء ربـك أي

اءهتم هـــذه املـــشكلة? أو مـــن أيـــن جـــاء هـــذا بـــه, وال بروحـــه, ومـــن أيـــن جـــ
مــــن قيــــاس اخلــــالق عــــىل املخلــــوق, مــــن قيــــاس الغائــــب عــــىل ! التعطيــــل?
  .الشاهد

ال جيوز وصف اهللا باحلركة, نحن ما نصف اهللا باحلركة; ألنـه : يقولون
مــا وصــف بــذلك ال هــو وصــف بــذلك نفــسه, وال وصــفه بــذلك نبيــه; لكــن 

, فنحن نقول جاء, وما نقول إنه جـاء يوم القيامة: وصف نفسه بأنه جاء أي
ًحتــرك هــم يــأبون أن يؤمنــوا بــرصيح القــرآن, كــذلك مــثال فــيام يتعلــق : يعنــي

احلـديث املعـروف واملـشهور بـل هـو عنـدنا حـديث متـواتر; : هبذا املعنـى
أهـل الـسنة » ينـزل ربنـا كـل ليلـة إىل الـسامء الـدنيا«: لكثرة طرقـه الـصحيحة
ن باآليــة الـسابقة الـذكر عـىل ظاهرهـا, جــاء يؤمنـو: ًحقـا وهـم أهـل احلـديث

ينزل ربنا, أمـا املعتزلـة وتـبعهم األشـاعرة يف : ربك جاء, وينزل ربنا: ربك
ًال جييء, قالوا أيـضا ال : ال, ربنا ال ينزل كام قالوا: مجلة ما تابعوهم عليه
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رمحتـــه هـــذا تأويـــل, هـــذا التأويـــل هـــو : مـــا معنـــى ينـــزل ربنـــا أي: ًينـــزل, إذا
لــــزم مــــن هــــذا التعطيــــل إنكــــار حقــــائق رشعيــــة متعلقــــة بالــــصفات تعطيــــل, ي

اإلهليـــة, ربنـــا عـــز وجـــل حيـــنام يـــصف نفـــسه يف كتابـــه, أو عـــىل لـــسان نبيـــه 
رف عبــــاده بــــه تبـــارك وتعــــاىل; ألنـــه غائــــب عنــــا, وال ص ِّ, فـــإنام ذلــــك ليع ـــ َ ُ

يمكننا أن نراه إال يـوم القيامـة إن شـاء اهللا, فحيـنام نـأيت إىل آيـات الـصفات 
ديـــث الـــصفات, فنـــأيت هلـــا بمعـــاين غـــري املعـــاين الظـــاهرة اجلليـــة مـــن وأحا

النــــصوص القرآنيــــة أو احلديثيــــة, فمعنــــى ذلــــك أننــــا أنكرنــــا هــــذه الــــصفات 
اإلهلية, جاء ربك ما جاء ربك, ينزل ربنا ال ينـزل ربنـا سـبحان اهللا, لـو كـان 

, لكـــن النـــصوص عـــىل )ســـنؤمن(هنـــاك نـــص أنـــه ال جيـــيء وال ينـــزل, كنـــا 
لك, فكيف نصف ربنا بام مل يصف نفسه به, وننزهـه عـام وصـف خالف ذ

نفسه بـه, هـذا هـو التعطيـل, وهـذا ممـا وقعـت فيـه كـام قلنـا بعـض املـذاهب 
إننــا نــدعو إىل اتبــاع : اإلســالمية الــسنية, كاملاتريديــة, واألشــعرية هلــذا قلنــا

الكتــاب والــسنة, وعــىل مــنهج الــسلف الــصالح حتــى مــا نقــع يف مثــل هــذه 
فـات التــي ابتـدأها املعتزلــة, ثـم تــبعهم عليهـا كثــري ممـن ينتمــون إىل االنحرا

رف العـــــرص  ـــــأهـــــل الـــــسنة واجلامعـــــة, أهـــــل الـــــسنة واجلامعـــــة اليـــــوم يف ع ُ
احلـــارض, ويف األزهـــر الـــرشيف, واجلامعـــات اإلســـالمية وإىل آخـــره هـــي 

  .أهل احلديث, واملاتريدية واألشعرية
  ) ٠٠: ٠٨: ١٦١/١٣" (اهلدى والنور"
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z٣٧x אאא 
ــــــــني ... التعليــــــــق عــــــــىل كلمــــــــة التعطيــــــــل والنفــــــــي, شــــــــو الفــــــــرق ] نرجــــــــو: [ســــــــؤال   ب

 التعطيل والنفي?
 النفي قد يقرتن مع التعطيل بمعنى واحد يعني, نفي الصفة, لكن :الشيخ

النفـي بيكـون رصيـح, التعطيـل يلعــب حـول اآليـة ويتأوهلـا, فيعطـل اهللا عــن 
  .تأويل ينكرهاهذا الصفة, لكن بطريقة ال

ًالنفــــي أن ينكــــر رأســــا, مــــثال هنــــاك حــــديث يف الــــصحيحني وغريمهــــا : ً
بيـــدخل يف هـــذا املوضـــوع الـــذي جيـــب اإليـــامن بـــه كـــام جـــاء دون تكييـــف 
بعقولنا الصغرية الضيقة هذه, وبـدون تعطيـل, إنكـار يعنـي, احلـديث ال بـد 

ىل الـسامء ينزل اهللا يف كل ليلة يف الثلث األخري من الليل إ«: كلكم سمعه
! أال هـل مـن داع فاسـتجيب لـه?! أال هل من سائل فأعطيـه?: الدنيا, فيقول

  .»حتى يطلع الفجر..أال كذا..أال كذا! أال هل من مستغفر فأغفر له?
الـــــــذين يعطلـــــــون الـــــــصفات اإلهليـــــــة املنـــــــصوص عليهـــــــا يف الكتـــــــاب, 
, ًوالكتاب ال يمكن إنكاره, من أشد الفـرق ضـالال, ال يقـدرون أن ينكـروا

وحينئــذ ينكــشف أمــرهم, وخيرجــون عــن امللــة, أمــا األحاديــث فيتجــرؤون 
  .»ربنا ال ينزل«: ًأحيانا عىل إنكارها, فينفوهنا, فهم يقولون

:إذا   . نفوا احلديثً
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أن النفي يلتقي مع التعطيـل, بـس :  فخالصة اجلواب كام قلت يف أوله
صـــحته عـــن ًأحيانـــا يلـــزم مـــع التعطيـــل إنكـــار الـــنص مـــن أصـــله, ال يثبتـــون 

ًالرســـول عليـــه الـــسالم; ألهنـــم لـــو أثبتـــوه أثبتـــوا هللا تـــرصفا هـــو يف عقـــوهلم 
ًالضيقة يـشبه نـزول امللـك مـن عرشـه, مـشكلتهم دائـام قيـاس اخلـالق عـىل 
املخلوق, وهذا بال شك أبطل قياس عىل وجه األرض, ال سيام وقد قال 

, )١١:الشورى(﴾@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@@@﴿: تعـاىل يف اآليـة الـسابقة
﴾ فقـط, فنـزه ثـم أثبـت, ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@﴿: ومن بالغة القـرآن أنـه مـا قـال

لكـن لـيس كـسمعنا, ﴾ فهـو سـميع Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@﴿: قـال
ولنــا, منهــا النــزول اإلهلــي, نزولــه لــيس كنز:وبــرصه لــيس كبــرصنا, كــل الــصفات

  .هكذا اجلواب إن شاء اهللا
  )١٠/٠١: ٢٠/ ٦٩" (اهلدى والنور"
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z٣٨x אא 
  ]:قال اإلمام[

  :هو املبتدع اجلهمي الضال, قال الذهبي وغريه: ييسِّوبرش املر
   ."ال ينبغي أن يروى عنه, وال كرامة "

  !لة وهو القائل بخلق القرآن, واإلباضية معه يف هذه الضال
  ).١٣/١/١١١"(الضعيفة"
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z٣٩x א
؟ 

مــا مــدى ثبــوت قــصة قتــل خالــد بــن عبــد اهللا القــرسي للجعــد بــن : يقــول الــسائل: مداخلــة
 درهم?

ا عــن اإلمــام أمحــد:الــشيخ ــ هــذا كــام قلــت ملــا ذكــر آنف يــروى دون إســناد : ً
ًويذكره أهل السنة كقضية مسلمة, فأنا شخصي َّ ً اهللا أعلم إن صـح أو : ا أقولُ

مل يــــصح, وال يرتتــــب مــــن وراء تــــرصف ذلــــك األمــــري لقتــــل اجلعــــد حكــــم 
  .ًرشعي مطلقا, فقد يصح وقد ال يصح

  )٣١/٠٠:١٠:٠٠ب"(رحلة النور"
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z٤٠x אא 
   ]:قال اإلمام[

 أبــــو منــــصور املاتريــــدي الــــذي ينتمــــي إليــــه أكثــــر احلنفيــــة يف العقيــــدة, 
  .ومجهورهم فيها من املؤولة 

  )١٣٦ص"(خمتصر العلو"
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z٤١x אא 
   ]:قال اإلمام[

  . يف الصفات جهمي جلد"ابن حزم"
 ).٩١ص"(حتقيق اآليات البينات يف عدم مساع األموات" 
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z٤٢x א 
אא Jא–אא 

يخ متويل الشعراوي, الكثري معجب بكالمـه وبأسـلوبه وأسـتطيع أن بالنسبة للش: السؤال
له أخطاء : فبعض العلامء أو بعض شباب العلم يقولون...ًأقول أنا أيضا أستمتع بالسامع إليه

ًفادحــة يف أمــور العقيــدة أو يف أمــور رشح املعــاين واخلــواطر التــي ختطــر ببالــه, فأنــا طبعــا ال 
] يف[كالم والعياذ باهللا خطري أو يؤثر يف عقيدة, فلو كنت تعلم أشعر أنه خيطئ أو أنه يتكلم ب

حتــى يف املــستقبل نقــيس عليــه أو ننتبــه أكثــر إن كــان ...ًبعــض خطبــه أو دروســه وتعطينــا مــثال 
 .لديك بعض ما تعرفه من خطبه ودروسه

ًلست عاملا فلن تستطيع أن متيز أخطاء من يقـال إنـه مـن ...  أنت :الشيخ
الصواب أنك جتمـع بـني شـعورك الـذي ابتـدأت كالمـك بـه العلامء; لذلك 

وبــــني مــــا نقلتــــه عــــن بعــــض العلــــامء أو طــــالب العلــــم, شــــعورك أن أســــلوبه 
ًجذاب, وهو كذلك, ويمكن تشاركني أيضا فيام إذا قلـت لـك أن أسـلوب 

َّالشيخ كشك أيضا أسلوب جذاب, وال لست معي يف هذا?  ً  
  . نعم للعامة, نعم:مداخلة
ذا وذاك علمهــام خلفــي, وإن كــان هــذا الــذي ســألت عنــه  لكــن هــ:الــشيخ

ًالشعراوي أعلم من ذاك, ولذلك ذاك أنا أسميه قصاصا, لكن أصبح قدوة 
خلطباء لكثـري مـن الـبالد اإلسـالمية حيـاولون يقلدونـه يف أسـلوب خطابـه, 

يتقنـون : فالشعراوي هذا هو من علامء األزهر وعلامء األزهـر علـامء يعنـي
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ويتقنون التفسري والفقه التقليدي إىل آخره لكنهم بعيدين عن اللغة العربية 
  .السنة كل البعد

ًإال أن فـيهم ناســا خملـصني إذا أتــيح هلـم مــن ينـبههم ينتبهــوا, الــشعراوي 
يبدو ليس من هؤالء, ومنذ سنني صدروه للكالم يف اإلذاعة وأخذ بألباب 

سلفيني, وهـــو كثـــري مـــن املـــستمعني إليـــه, وكـــان مـــن هـــؤالء أحـــد إخواننـــا الـــ
حيكي من شدة إعجابـه بـه لـه صـاحب لـه سـيارة, أركـب الـشيخ الـشعراوي 
يوصــله إىل مكــان وكــان صــاحبنا معــه, خطــر يف بالــه خــاطرة جيــدة أن هــذا 
الشيخ الذي نحن نرس بإلقائه وكالمه عىل اآليـات وإعجـاز القـرآن بالنـسبة 

  ? خطر بباله أن يسأله يراه سلفي العقيدة أم ال..لعلم احلديث
”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@﴿: مــا رأي فـضيلة الــشيخ يف قولـه تعــاىل: قـال لـه

ôflìflnža﴾)هل يوصف ربنا بأن له صفة علو, فثار عليه ثورة أن اهللا ليس )٥:طه 
له مكان وليس له زمان واهللا يف كل مكان, الضاللة التي تعرفها ليست يف 

و منحرف عن العقيـدة, عامة املسلمني فقط بل ويف كثري من خاصتهم, فه
ًيتـــأول فعـــال اآليـــات بتآويـــل مـــن أجـــل تناســـب مفـــاهيم العـــرص ] مـــا[ًوكثـــريا 

احلـــارض, أمـــا أســـلوبه فاملـــرصيني يمتـــازون فـــيام ظهـــر يل عـــىل الـــشعوب 
اإلسالمية بطالقة اللـسان وبحـسن أسـلوب الكـالم, عنـدهم االسـتطاعة أن 

 يؤخذ منه العلم; يسيطروا عىل الناس, والشعراوي من هذا القبيل لكن ال
  ...ألن العلم يشء واألسلوب يشء

فأنـــاس عنـــدهم العلـــم صـــحيح ومـــا عنـــدهم األســـلوب الـــصحيح, وهـــذا 
بالعكس عنده أسلوب جيد جذاب لكـن لـيس عنـده علـم صـحيح, ولـذلك 
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فالذي يريد أن يستمع إليه مأخوذ بروعة أسلوبه جيـب أن يأخـذ حـذره مـن 
  .أن يتلقن منه ما ليس بصحيح

  ) .٠٠: ٢٦: ٢٠٦/٤٨" (والنوراهلدى "
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z٤٣x ؟א 
  َّ من أول الصفات هل نقول بضالله أم بكفره?:السائل
ً نقــــول بــــضالله, إال أن يظهــــر أنــــه كــــان متعنتــــا وقاصــــدا الــــضالل :الــــشيخ ً  

َّفحينئذ يكفر َ ُ.  
  ) ٠٠: ٣٦: ٣١٧/٥٢/اهلدى والنور(
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  ]:قال اإلمام[

ينتـــسبون إىل , طائفـــة مـــن املبتدعـــة تقـــول بالتجـــسيم وغـــريه:..الكراميـــة
 شـيخ الكراميـة ": تكلم قـال الـذهبيحممد بن كرام السجـستاين العابـد املـ
  )." ٢٥٥(ساقط احلديث عىل بدعته مات سنة 

  ).١٠١ص"(حتقيق اآليات البينات يف عدم مساع األموات"
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
إذا كان عشية عرفة هبط اهللا عز وجل إىل السامء الدنيا فيطلع إىل أهل «

 بـــــزواري والوافـــــدين إىل بيتـــــي, وعـــــزيت ألنـــــزلن إلـــــيكم ًمرحبـــــا: املوقـــــف
وألساوي جملسكم بنفيس, فينزل إىل عرفة فيعمهم بمغفرته ويعطيهم ما 

شهدكم أين قد غفـرت هلـم, وال ُيا مالئكتي أ: ال املظامل, ويقوليسألون إ
يــــزال كــــذلك إىل أن تغيــــب الــــشمس, ويكــــون إمــــامهم إىل املزدلفــــة, وال 
يعرج إىل السامء تلك الليلة, فإذا أشعر الصبح وقفوا عنـد املـشعر احلـرام 

  .» غفر هلم حتى املظامل, ثم يرجع إىل السامء وينرصف الناس إىل منى
   .)عموضو(
  ]:قال اإلمام[

عــــن أيب عــــيل األهــــوازي بــــسنده عــــن ) ٤/٢٤٠/١(رواه ابــــن عــــساكر 
أخربنا أبـو : أخربنا أبو عيل احلسني بن إسحاق الدقيقي: احلسن بن سعيد

زيـــد محـــاد بـــن دليـــل, عـــن ســـفيان الثـــوري عـــن قـــيس بـــن مـــسلم عـــن عبـــد 
 هـــذا حـــديث ": وقـــال.الـــرمحن بـــن ســـابط عـــن أيب أمامـــة البـــاهيل مرفوعـــا 

   ."منكر, ويف إسناده غري واحد من املجهولني
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 ولعــل آفتــه , ولــوائح الوضــع عليــه الئحــة, بــل هــو حــديث موضــوع:قلــت
 فقــد , وهــو إن وثقــه بعــضهم,أبــو عــيل األهــوازي, واســمه احلــسن بــن عــيل

   ." ً كذاب يف احلديث ويف القراآت مجيعا".قال اخلطيب 
ي أمثالــه يف كتــاب  ولألهــواز": وقــال ابــن عــساكر عقــب كالمــه الــسابق

, " كتاب البيان يف رشح عقود أهل اإليامن " سامه " الصفات "مجعه يف 
 إن اهللا تعـــاىل ملـــا أراد أن خيلـــق نفـــسه "أودعـــه أحاديـــث منكـــرة كحـــديث 

ممـا  ! "خلق اخليل, فأجراها حتى عرقت, ثم خلق نفـسه مـن ذلـك العـرق 
 الـساملية يقـول ال جيوز أن يروى وال حيل أن يعتقد, وكـان مذهبـه مـذهب
  .IQHبالظاهر, ويتمسك باألحاديث الضعيفة التي تقوي له رأيه

  ).٢/١٨٩"(الضعيفة"

                                                 
إثبات الصفات كام يدل عليه هذا احلديث  يف غلوه) رأيه(ن عساكر يعني بـ لعل اب: قلت) ١(

وإال فالتمــــسك بظــــاهر النــــصوص دون تأويــــل أو تعطيــــل هــــو .ونحــــوه ممــــا اهتــــم بوضــــعه 
ثـــم إن .مــذهب الــسلف الــصالح واألئمـــة األربعــة وغــريهم, ال يرغــب عنـــه إال كــل هالــك 

 " يف هـد البـرصي شـيخ الـساملية, قـالنسبة إىل أمحد بن حممـد بـن سـامل الزا) الساملية(
 كــــان لــــه أحــــوال وجماهــــدات, وعنــــه أخــــذ األســــتاذ أبــــو طالــــب "): ٣/٣٦ ("الــــشذرات 

ـــــالغ يف , وقـــــد خـــــالف أصـــــول الـــــسنة" القـــــوت "صـــــاحب   يف اإلثبـــــات يف مواضـــــع, وب
 .]منه.["ر دهرا وبقي إىل سنته بضع ومخسني وثالثامئةِّمُمواضع, وع
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z٤٦x א 
  .جمسم ضال..: القاسم بن إبراهيم امللطي]قال اإلمام يف ترمجة[
  ).١/٦٨٤"(الضعيفة"
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
  .»جيلسني عىل العرش«
  .)باطل(
  ]:قال اإلمام[

من طريقني عن أمحد بن )  طبع األنصار٥٥ (" العلو"ذكره الذهبي يف 
: يونس عن سلمة األمحر عن أشعث بن طليق عن عبد اهللا بـن مـسعود قـال

 أقـــرأ عليــه حتـــى بلغــت عـــسى أن يبعثــك ربـــك ص بينــا أنــا عنـــد رســول اهللا
  فذكره:مقاما حممودا قال

 أن املقام املحمود " الصحاح "أنه ثبت يف ] ..بطالنه[ومما يدل عىل 
  .صهو الشفاعة العامة اخلاصة بنبينا 

ومــن العجائــب التــي يقــف العقــل جتاههــا حــائرا أن يفتــي بعــض العلــامء 
 ١٠١ −  ١٠٠ص (هــــذا كــــام ذكــــره الـــــذهبي  مــــن املتقــــدمني بــــأثر جماهـــــد

أن  لو: عن غري واحد منهم, بل غال بعض املحدثني فقال) ١١٨ −  ١١٧و
ــــــا أن اهللا يًحالفــــــا ــــــعْقُ حلــــــف بــــــالطالق ثالث  عــــــىل العــــــرش ص حممــــــدا ُدِ

  !صدقت وبررت: واستفتاين, لقلت له
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 كيـــف آل −  حفظـــك اهللا مـــن اهلـــوى −  فأبـــرص ": قـــال الـــذهبي رمحـــه اهللا
الغلــــــو هبــــــذا املحــــــدث إىل وجــــــوب األخــــــذ بــــــأثر منكــــــر, واليــــــوم فــــــريدن 

: أن يرد قوله تعاىلاألحاديث الرصحية يف العلو, بل حياول بعض الطغام 
﴿ôìna@”ŠÈÛa@óÜÇ@å»ŠÛa﴾.  

وإن مثـــل هـــذا الغلـــو ملـــام حيمـــل نفـــاة الـــصفات عـــىل التـــشبث :  قلـــت
باالســتمرار يف نفيهــا, والطعــن بأهــل الــسنة املثبتــني هلــا, ورمــيهم بالتــشبيه 
ا ًوالتجــسيم, وديــن اهللا احلــق بــني الغــايل فيــه واجلــايف عنــه, فــرحم اهللا امــرء

 عــــىل احلقيقــــة , يف الــــصفات وغريهــــاصســــول اهللا آمــــن بــــام صــــح عــــن ر
كهـذا احلـديث,  ص ومل يقبل يف ذلك ما مل يصح عنه ,الالئقة باهللا تعاىل

  ! عن مثل هذا األثر ًفضال
  ).٢٥٦- ٢/٢٥٥"(الضعيفة "
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א

אא،
 

 ... للربهباري"السنة" يف كتاب َرَكَذ: سؤال
   كتاب السنة ملن?:الشيخ
  . الربهباري, هذا خمطوط هو الكتاب:مداخلة
  !ما عرفت هذا الكتاب, طيب! عجم عيلُ لذلك أ:الشيخ
, قـال بـأن لكـل نبـي حـوض ص كان يتحـدث عـن حـوض النبـي :مداخلة

  .اقتهإال صالح فإن حوضه هو بضع ن
  نسبه بدون سند?!  هذا يشء غريب:الشيخ
  . كتابه سوف يطبع:مداخلة
   سوف يطبع?:الشيخ
  . سوف يطبع نعم:مداخلة
  هذا خمطوط?!  طيب:الشيخ
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  .ُ حقق اآلن هذا هو الكتاب:مداخلة
  ذاكره بالسند?!  طيب:الشيخ
   نقرؤه?:مداخلة
  ..بيل هوهذا متكلم فيه من حيث الصفات حن... الربهباري هذا :الشيخ
  . أيب حممد احلسن:مداخلة
  . حنبيل هو:الشيخ
   يف القرن الرابع هو? :مداخلة
  .. الرابع يمكن:مداخلة
 أنا يف ذهني أن هذا متكلم فيه مـن حيـث غلـوه يف الـصفات, هـل :الشيخ

  .هو كذلك? الربهباري هذا
وكـان يعتـرب هـو ... عندما حتدث عنه املحقق أتـى بـأقوال األئمـة:مداخلة

  .أهل السنة يف عرصهإمام 
 هو يثني عليه من حيث أنه كان حيارب املبتدعـة, وكـان يتمـسك :الشيخ

بالـــسنة وبالعقيـــدة الـــسلفية صـــحيح, لكـــن يف كثـــري مـــن أمثـــال هـــؤالء غلـــو 
 فهــو عــىل هــذا الــنمط, "اإلبانــة"ًوتطــرف, مثالكــابن بطــة احلنــبيل صــاحب 

 مـا كـان منهـا لكن هو يروي يف إبانته نفسه ما هب ودب من أحاديـث حتـى
ًمتعلقــا بالــصفات, فهــذه نقطــة مهمــة جــدا لــيس كــل مــن يكتــب يف الــصفات  ً

  .ًيكون متحققا فيام يذكر من الروايات
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هـــذا االســـتثناء املـــذكور يف هـــذه الفقـــرة فـــألول مـــرة ! وعـــىل كـــل حـــال
ســـمعت بـــه, ومـــا أظنـــه يـــصح يف أحاديـــث احلـــوض املتـــواترة, ويف كتـــاب 

كبـرية مـن األحاديـث الـواردة يف احلـوض,  البن أيب عاصم طائفة "السنة"
أنــه غريــب, وينبغــي : ولــيس فيهــا مثــل هــذا االســتثناء, فهــو أقــل مــا يقــال فيــه

  .التوقف عن البت أو اجلزم به حتى يأيت من طريق تقوم احلجة به
 هـــل يؤخـــذ عنـــه يف "اإلبانـــة الــصغرى"ابـــن بطــة كتابـــه ! .. طيـــب:مداخلــة

 لكــن هــل هــي الــصغرى أم "بانــةاإل"األســامء والــصفات مــثال, أنــت قلــت 
  الكربى? 
 مـــا أستحـــرض اجلـــواب اآلن, عنـــدنا يف املكتبـــة الظاهريـــة نـــسخة :الـــشيخ

خطية من اإلبانـة مـشوشة الرتتيـب, وكانـت النـسخة قـد أصـاهبا املـاء فمحـا 
ًكثريا من كتابتهـا, وكنـت اسـتفدت منهـا أشـياء كثـرية فـتجىل يل أن ابـن بطـة 

ء من الغلـو يف إثبـات الـصفات, وقـد يثبتـون من احلنابلة الذين عندهم يش
ًصـــــفة بروايـــــات ال تـــــصح أســـــانيدها, وإن صـــــحت فـــــال تـــــصح نـــــسبتها إىل 

  .الرسول عليه السالم; ألهنا تكون إما موقوفة وإما مقطوعة, نعم
  .ًفيه أيضا مثل هذا..ييسِّوعىل نحو هذا الدارمي يف رده عىل املر
ي تـصفية الروايـات الـضعيفة ًواحلقيقة أن هذا املوضوع هام جدا وينبغـ

وإبعادهـــــا عـــــن العقيـــــدة الـــــصحيحة, وهـــــذا مـــــا حاولـــــت القيـــــام بـــــه حيـــــنام 
 أو للعـــيل العظـــيم لإلمـــام الـــذهبي, فمـــع "الغفـــارالعلـــو للعـــيل "اختـــرصت 

ًكون اإلمام الذهبي كام تعلمون إماما يف هذا الصدد ومع ذلك تساهل يف 
ُن اهللا عـز وجـل يقعد معـه ًذكر بعـض الروايـات, ومنهـا مـثال روايـة جماهـد أ ِـ ْ ُ
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 عـــىل عرشـــه, وهـــذه الروايـــة تلقاهـــا كثـــري مـــن العلـــامء ممـــن نثـــق صالنبـــي 
بعقيـــدهتم كأنـــه حـــديث مرفـــوع إىل الرســـول عليـــه الـــسالم, مـــع أنـــه لـــو قـــال 

ً يف حديث فقهي لكان هـذا احلـديث مرسـال, صقال رسول اهللا : جماهد
ىل الرســـــول عليـــــه ًوال يثبـــــت حكـــــم فقهـــــي, فكيـــــف وهـــــو أوال مل يرفعـــــه إ

هـــو يف العقيـــدة ولـــيس يف الفقـــه ومـــع ذلـــك تلقـــوه عـــىل : ًوثانيـــا! الـــسالم?
  .امتَّلَسُطريقة امل

  .فاحلقيقة ينبغي االحتياط يف مثل هذه القضايا
  )٠٠:١٤:٣٦/:٨٧"(اهلدى والنور"
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  ]:قال اإلمام[

الرد "إمامته يف السنة, ولكن يبدو من كتابه ال شك يف حفظ الدارمي و
 أنــه مغــال يف اإلثبــات فقــد ذكــر فيــه مــا عــزاه الكــوثري إليــه "عــىل املريــيس

من القعود واحلركة والثقل ونحوه, وذلـك ممـا مل يـرد ] إىل الدارامي:أي[
به حديث صحيح, وصفاته تعاىل توقيفية فال تثبت لـه صـفة بطريـق اللـزوم 

لــزم مــن ثبــوت جميئــه تعــاىل ونزولــه ثبــوت احلركــة, فــإن  ي:ًمــثال, كــأن يقــال
 .هذا إن صح بالنسبة للمخلوق, فاهللا ليس كمثله شىء فتأمل

  ).١/٣٤٩"(التعليق على التنكيل"



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ١٥٩ 

z٥٠x א 
نحـن نعلـم أن عقيـدة أهـل الـسنة يف الـصفات هـي يعنـي حتديـد املعنـى ورفـض : السائل

ال ...أنــتم : وف املقطعــة ال نفهــم معناهــا, ويقــول الــبعضالكيــف, ففــي القــرآن جــاءت احلــر
: تفوضـــون املعنـــى ويف هـــذه تفوضـــون يف الـــصفات وتفوضـــون يف هـــذه احلـــروف, نقـــول

 ًتوضيحا?...نفوض املعنى إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف بقية الصفات,فنريد
 نحــن نقــول كــام قلــت وال نــزال ونرجــو أن نحيــا عــىل ذلــك وأن :الــشيخ

َّن اهللا عــز وجــل أنــزل القــرآن بلــسان عــريب مبــني, وأنــه تعــرف نمــوت, وهــو أ َ
لعباده بأن يصف نفسه ليعرفوه بلسان عـريب مبـني, فكـل عبـارة وكـل مجلـة 
يف القرآن والسنة ال شك إن هلا معنى عريب عىل أساس أن القرآن عـريب, 
وهلــــذه اجلملــــة معنــــى مقــــصود مــــن رب العــــاملني يــــستحيل أن يكــــون غــــري 

  .ل املفوضة وأمثاهلم يف كل عرصمقصود كام يفع
  ًلكــن ال يــرد عــىل هــذا اإلشــكال الــذي طرحتــه آنفــا, ألن هــذه احلــروف 
ًالتــي افتتحــت هبــا بعــض الــسور القرآنيــة ليــست أوال مجــال عربيــة, وليــست  ً
ُألفاظـــا معروفـــة يف لغـــة العـــرب حتـــى يكلـــف أن يفهموهـــا, فهـــذه األحـــرف  ً

  .خترج عن أصل املوضوع بالكلية
 كــل ﴿عــسق﴾ حــم﴾ ﴿﴾a﴿: فربنــا عــز وجــل حيــنام يقــول: يشء آخــر

عريب يفهم أن هذه ليست لفظة عربية هلا داللة هلا معنى معـروف عنـدهم, 
أنـــا ال أفهـــم هلـــذا معناهـــا, هلـــذه اللفظـــة معناهـــا يكـــون هـــذا هـــو : فـــإذا قـــال
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ّاملوقف الصحيح, عكس إذا ادعى أنه يفهم كام يدعي بعض الناس اليـوم 
...  

bÐfl•@ÙÜflàÛaflë@Ùşifl‰@flõbfluflë@@@@﴿:  حينام يقول رب العـاملنيوالعكس بالعكس
@bÐfl•﴾)أنـا ال أفهـم هـذه اجلملـة, أفـوض أمرهـا إىل اهللا كـام :  يقـول)٢٢:الفجر

ًأفــوض فهمــي أللــف الم مــيم ووأمثاهلــا هــذا يكــون جــاهال يقــيس املعلــوم 
 عـىل املجهــول لغـة, عــىل أن احلكمـة غــري يعنـي خفيــة مـن هــذا االســتعامل
ــــــــــــاح بعــــــــــــض الــــــــــــسور بمثــــــــــــل مــــــــــــا ســــــــــــمعتم وبمثــــــــــــل : القــــــــــــرآين يف افتت

  .)١:مرمي(كهيعص﴾﴿
فيها لفت أنظار العرب الذين ال شك يقطعون بأن هذا القرآن بلـساهنم, 
ويف الوقت نفسه يقطعـون بأنـه جـاءهم بـبعض االسـتعامالت التـي مـا سـبق 

  .)١:آل عمران(امل﴾﴿: هلم أن عرفوها يف لغتهم, منها هذه احلروف املقطعة
فاحلكمــــة منهــــا أن العــــريب هــــذا الــــصميم حيــــنام يــــسمع هــــذا الرتكيــــب 
ًاجلديد يعطي أذنا صاغية, ما وراء هذا الكـالم? ولـذلك بعـض املتـأخرين 

  .إهنا كأداة االستفتاح يف اللغة العربية: يقولون يف مثل هذه احلروف
  هال لنفسك كان ذا التعليم  ِّ أال أهيا الرجل املعلم غريه 

  . مثلهاامل﴾﴿.يها? يعني انتبهأال ما ف
 هــذا بــال شــك يــستدعي االنتبــاه كهــيعص﴾﴿:  وأبلــغ منهــا﴿عــسق﴾ حــم﴾﴿

  آه, ولذلك فالشبهة يعني ال تستحق حكايتها, واضح? ...متام االنتباه,
 )٠٠: ٣١: ٥٦/ ٣٠٨(" اهلدى والنور"
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z٥١x אא 
אאWאא 

  ]: اإلمامقال[
نفاة الصفات والرؤية من املعتزلة وغريهم إنام ينفوهنا تنزهيـا هللا تعـاىل 
ًبــزعمهم عــن التــشبيه وهــذا زلــل وزيــغ وضــالل إذ كيــف يكــون ذلــك تنزهيــا 
وهــو ينفــي عــن اهللا صــفات الكــامل ومنهــا الرؤيــة; إذ املعــدوم هــو الــذي ال 

  .لسنةفالكامل يف إثبات الرؤية الثابتة يف الكتاب وا, ُيرى
وا لغلــــــوهم يف إثبــــــات الــــــصفات وتــــــشبيه اخلــــــالق  ــــــ واملــــــشبهة إنــــــام زل ُّ

إثبـات بـدون تـشبيه : واحلق بني هؤالء وهؤالء.باملخلوق سبحانه وتعاىل 
املعطــل يعبــد عــدما واملجــسم " :ومــا أحــسن مــا قيــل. وتنزيــه بــدون تعطيــل

  ."ًيعبد صنام
  ).٣٣- ٣٢ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٥٢x  
  ]:مامقال اإل[

ال يلـــزم مــــن إثبــــات مــــا أثبتــــه اهللا لنفــــسه مــــن الــــصفات يشء مــــن التــــشبيه 
 كــام ال يلــزم مــن إثبــات ذاتــه تعــاىل التــشبيه, فكــام أن ذاتــه تعــاىل ال ,ًأصــال

تـــشبه الـــذوات وهـــي حـــق ثابـــت, فكـــذلك صـــفاته تعـــاىل ال تـــشبه الـــصفات 
  . تتناسب مع جالل اهللا وعظمته وتنزهيه,وهي أيضا حقائق ثابتة

 ).٢/١٢٨"(الصحيحة"
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z٥٣x אא 
َوصف أبوغدة شارح الطحاوية ابن أيب العز باإلمامة, فأراد اإلمام األلباين إلزامه ببعض [ َ

َّأهم املسائل العقدية التي قررها الشارح يف عقيدته والتي يعلم الشيخ األلباين إنكار أيب غدة 
 ]: أو شيخه الكوثري هلا فقال اإلمام

ًإذا كــان أبــو غــدة مؤمنــا حقــا هبــذه اإلمامــة امللموســة املــشهورة  فــ: قلــت ً
فإن أجاب عنها بام يوافق ما , فأنا أختار له من كالم هذا اإلمام سبع مسائل

ٍذهب إليه هذا اإلمام املشهور من قلب خملص فـذلك مـا نرجـوه وأعتـذر , ٍ
 − ف مع األس–وإن كانت األخرى فذلك مما يؤيد , إليه من إساءة الظن به

  .ما رميته به من املداراة 
  ):١٢٥ص ] (أي ابن أيب العز[قال اإلمام : املسائلة األوىل

  ."وأهل الكالم املذموم يطلقون نفي حدوث احلوادث "
, وهــذا اإلطــالق وهــو ممــا يدنــدن بــه شــيخه الكــوثري يف تعليقاتــه: قلـت
رشح "وراجــــع لــــه .إىل نفــــي حقيقــــة الكــــالم اإلهلــــي املــــسموع , ليتوصــــل

  ) .٣٦٢ – ٣٦٠/ ٢ ("التنكيل"و) ١٨٨ – ١٦٨ص  ("اويةالطح
  ).٥٦ص "(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"
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z٥٤x אאא
Wאא 

 ]: "العلو"قال الذهبي يف [
ــــو اإلمــــام قــــال ــــن حممــــد أب ــــة شــــيخ املغــــريب زيــــد أيب ب  أول يف املالكي
 عرشـــــه فــــوق تعــــاىل وأنــــه" :اإلمـــــام مالــــك مــــذهب يف شهورةاملــــ رســــالته
 أيب عن العبارة هذه مثل تقدم وقد ,بعلمه مكان كل يف وأنه ,بذاته املجيد
 بـن حييـى أطلقهـا وكـذلك ,الـدارمي سعيد بن وعثامن ,شيبة أيب بن جعفر
 يف الـسجزي الـوائيل نـرص أبـو واحلـافظ ,رسالته يف سجستان واعظ عامر
ـــ اإلبانـــة كتـــاب  وابـــن يـــنواحلامد ,ومالـــك ,كـــالثوري وأئمتنـــا قـــال فإنـــه ;هل
 اهللا أن عــىل متفقــون ,وإســحاق ,وأمحــد ,والفــضيل ,املبــارك وابــن ,عيينــة
   مكان بكل علمه وأن ,بذاته العرش فوق
  .سيايت كام الرب عبد ابن أطلقها وكذلك 
 ويف :قــــال فإنــــه األنــــصاري إســــامعيل أيب اإلســــالم شــــيخ عبــــارة وكــــذا 

 أبــو قــال وكــذا ,بنفــسه العــرش عــىل الــسابعة الــسامء يف اهللا أن ىشــت أخبــار
   القصيدة تلك يف الشافعي الكرجي احلسن

  بالغوائب علمه مع عرشه عىل ...   بذاته اإلله أن عقائدهم
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 هـذه الـصالح بـن الدين تقي العالمة بخط مكتوب القصيدة هذه وعىل 
  .احلديث وأصحاب السنة أهل عقيدة

 عبـد والـشيخ ,احلـافظ الطرقـي ثابـت بـن أمحـد اللفظـة هـذه أطلـق وكذا 
 خــالق تعــاىل واهللا.وطائفــة ,القحيطــي العزيــز عبــد واملفتــي ,اجلــييل القــادر
 ابـن أراد وإنـام مـؤازر وال معـني بـال ,بذاتـه اخلالئـق ومـدبر ,بذاتـه يشء كل
 ,العـرش فـوق تعـاىل كونـه وبني معنا تعاىل كونه بني التفرقة وغريه زيد أيب
 يقـــول حيـــث أعلمنـــا كـــام العـــرش عـــىل وأنـــه ,بـــالعلم ومعنـــا :قـــال امكـــ فهـــو
﴿å»ŠÛa@@óÜÇ@@”ŠÈÛa@@ôìna﴾ مـن مجاعـة املـذكورة بالكلمـة تلفـظ وقـد 

 ,اإلسـالم حـسن مـن تركـه الكـالم فضول أن ريب وبال ,قدمناه كام العلامء
 باملـــك يلقـــب وكـــان ,بـــاملغرب العـــاملني العلـــامء مـــن زيـــد أيب ابـــن وكـــان
 يف عــساكر ابــن احلــافظ ذكــره وقــد  ,األصــول علــم يف غايــة وكــان ,الــصغري
  .وفاة له يذكر ومل األشعري إىل بِسُن فيام "املفرتي كذب تبيني" كتاب

 ,وثالثامئـة وثامنـني تـسع سـنة ليـوق ,وثالثامئـة وثامنني ست سنة تويف 
  .تركها فليته "بذاته" قوله يف عليه نقموا وقد
  ]:قال اإلمام[

هلم مـــن أهـــل الـــسنة وفـــيهم املؤلـــف يقـــول عـــنهم  وهـــؤالء وأمثـــا:قلـــت
ألهنــــــم !  بــــــأهنم شــــــيوخ احلــــــشوية –عاملــــــة اهللا بــــــام يــــــستحق  –الكــــــوثري 

 عن ابن أيب زيـد هـذا, ويقـول عنهـا "بذاته"يتسارعون إىل نقل هذه اللفظة 
!  املجيــــد بذاتــــه :إهنــــا إمــــا مدسوســــة, أو مــــن قبيــــل االحــــرتاس بــــالرفع أي
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ًال أهــل العلــم باإلنكــار أصــال أو بتأويلــه وهكــذا فلــيكن التــشكيك يف أقــو
ًتأويال باطال ً!  

 ]:"فليته تركها":ًوقال معلقا عىل قول الذهبي[
 يعنــي لكــي ال يــنقم النــاس عليــه, ال ألنــه خطــأ يف نفــسه, كيــف وقــد قالــه 
مـــن ســـبق ذكـــرهم مـــن العلـــامء عنـــد املؤلـــف, مـــع مالحظـــة أنـــه ال فـــرق يف 

واهللا تعــاىل خــالق كــل يش ": ًقــدم آنفــااحلقيقــة بينــه وبــني قــول املؤلــف املت
  ).٥٦ص  (" حديث النزول "وراجع هلذا الكالم ابن تيمية يف  ! "بذاته
  .)٢٥٦ص"(خمتصر العلو"
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z٥٥x W﴿
﴾אא

א 
َّعلق اإلمام عىل قول صاحب الطحاوية[  ]:  بقوله»وال يشء مثله«:َ

هذا أصل من أصول التوحيد وهو أن اهللا تعاىل لـيس كمثلـه يشء ال يف 
ولكــن املبتدعــة واملتأولــة قــد اختــذوه , ذاتــه وال يف صــفاته وال يف أفعالــه

ًأصال إلنكار كثري من صفات اهللا تبارك وتعاىل فكلـام ضـاقت قلـوهبم عـن 
َّاإليــامن بــصفة مــن صــفاته عــز وجــل سلطوا عليهــا معــاول التأويــل واهلــ ــ دم َ

﴿لـــــيس كمثلـــــه يشء﴾ : واســـــتدلوا عـــــىل ذلـــــك بقولـــــه تعـــــاىل, فأنكروهـــــا
 فهـي قـد مجعـت )١١: الشورى(﴿وهو الـسميع البـصري﴾: متجاهلني متام اآلية

بني التنزيه واإلثبات فمـن أراد الـسالمة يف عقيدتـه فعليـه أن ينـزه اهللا تعـاىل 
ن عــن مــشاهبته للحــوادث دون تأويــل أو تعطيــل وأن يثبــت لــه عــز وجــل مــ

الــصفات كــل مــا أثبتــه لنفــسه يف كتابــه أو حــديث نبيــه دون متثيــل وهــذا هــو 
مــذهب الــسلف وعليــه املــصنف رمحــه اهللا تبعــا أليب حنيفــة وســائر األئمــة 

  . )٩٠: األنعام(كام تراه مفصال يف الرشح ﴿فبهداهم اقتده﴾
 ).١١- ١٠ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٥٦x ؟אא 
א،אא

אא،א 
ً قطعــا تتبنــى بعــض أفكــار اجلهميــة )١(يف احلــديث) هنــاك طوائــف(:الــشيخ

ًالقديمــة لكنهــا ال تنتمــي إليهــا اســام وال مــذهبا, وإنــام تلتقــي يف بعــض مــا  ً
ًكانت اجلهمية تذهب إليه فكرا وعقيدة, غالة اجلهمية  احلقيقة يلتقون مع ً

القائلني بوحدة الوجود; ألهنم ال يصفون اهللا عز وجل بالصفات التي جاء 
ذكرهـــا يف القـــرآن الكـــريم, ينفـــون عنـــه الـــصفات, وإذا نفـــوا عنـــه الـــصفات 
وه, يعنـــي حكمـــوا عليـــه بعـــدم الوجـــود, كـــام يقـــول الـــدهريون متامـــا,  ًعطل ـــَّ ُ َ

  .هؤالء غالة اجلهمية
ًينكرون ما سبق ذكره آنفا مـن أن اهللا عـز وجـل دوهنم طبقة من اجلهمية 

ِّفوق خملوقاته كلها, ويرصحون بام يـرصح بـه عامـة املـسلمني مـع أهنـم ال  ُ
يقصدون ذلك املعنى الذي يقصده أولئك اجلهمية, يرصحون بأن اهللا عـز 
ـَّوجل يف كل مكان, فكثري من الناس اليوم حتى الكتاب ونحـو ذلـك ممـن  ُ

إلســـالمية الـــصحيحة, يقولـــون هبـــذه الكلمـــة, وينفـــون مل يدرســـوا العقيـــدة ا
ًأيضا عـن اهللا عـز وجـل صـفاتا أخـرى كثـرية, منهـا مـثال يقولـون عـىل الـرغم  ً ً

                                                 
 .العرص احلديث يف  أي)١(
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, )١٦٤:النـساء (﴾bĆàîčÜØflm@óflìŽß@ŽéÜÛa@fláÜ×flë@@﴿: من ترصيح القرآن بقوله عـز وجـل
ك يقولـــون بـــأن اهللا ال يـــتكلم, هـــذا مـــن عقيـــدة اجلهميـــة, ووافقهـــم عـــىل ذلـــ

ِّاملعتزلة كلهم, فاملعتزلة يرصحون بأنه ليس من صفات اهللا الكالم, وهذا  ُ
ًسبب هذا اإلنكار حديثا وقديام, وهو تسليط العقول كام أرشت آنفا عىل  ًً
ُأمور غيبية وعامل الغيوب هو اهللا تبارك وتعاىل, فال جيـوز نحـن أن نكيـف  ِ ٍ ٍ

الكـالم, : ًن بعـض, مـثالصفات اهللا عز وجل بالكيفية التي يعرفها بعضنا م
نحـــن الكـــالم نعرفـــه, ال بـــد مـــن جهـــاز معـــروف هـــو الفـــم, هـــو اللـــسان, هـــو 
احللق, هو األسنان, أرضاس, إذا نقص يشء من هذه اآلالت التي خلقهـا 
اهللا يف اإلنـــسان صـــار الكـــالم غـــري طبيعـــي, فلـــام هـــم بيتـــصوروا أن اهللا كلـــم 

خلـالق, ويـستنتجوا مـن ًموسى تكليام, ينتقل تـصورهم مـن املخلـوق إىل ا
ًوهذا طبعـا تـشبيه, والتـشبيه .. بأرضاس.. بلسان.. ذلك أن اهللا يتكلم بلهاة

باطــل, فــام لــزم منــه الباطــل فهــو باطــل, مقــدمات يقيموهنــا هــي يف األصــل 
ًخيال, ثم يبنون عليها عاليل وقصورا, وهذا الذي : عىل رشف جرف هار

  .ديث النبويةيبنون عليه تعطيل النصوص القرآنية, واألحا
ربنا عز وجل بحكمته البالغة خلق هلذا البرش يف هذا العـرص آلـة صـامء 
بكـــامء, وهـــو املـــسجلة, مـــن قبـــل صـــندوق الـــسمع بتعرفونـــه يـــتكلم بكـــالم 
عــريب مبــني, ولــيس هنــاك يشء مــن هــذه اآلالت التــي يــتكلم هبــا اإلنــسان, 

سان كـام فاهللا عـز وجـل الـذي خلـق هـذا اجلهـاز جامـد, لـيس بإنـسان, واإلنـ
žáŽçbfläÜflàflyflë@flâfl…e@ïčäfli@bfläžßŞŠ×@ž†ÔÛflë@@﴿ًنعلم مجيعا مفضل عىل املخلوقات كلها, 

flåčß@žáŽçbfläÓfl‹fl‰flë@ŠžzfljÛaflë@ğŠfljÛa@¿@bfläÔÜfl@žåŞàčß@čr×@óÜflÇ@žáŽçbfläÜŞšÏflë@čpbfljğîİÛa@
bÜîčšÐflm﴾) بـدون مـا يكـون لـه , هـذا اجلهـاز األصـم األبكـم يـتكلم)٧٠:اإلسـراء 
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رى َتلـــك اآلالت, ت ـــ ـــا عـــز وجـــل القـــادر عـــىل كـــل يشء ال يـــستطيع أن ! ُ ربن
يتكلم مع أنبيائه ورسله بدون أن نتصور نحن تصور املعتزلـة, أن اإلنـسان 

حاشـــاه; ولـــذلك ..ًيـــتكلم بوســـائل, فـــإذا ربنـــا ال بـــد أن يكـــون لـــه كـــذا وكـــذا
اإلثبـات − قـول العلـامء كـام ي− ًيقول عز وجل يف القرآن الكريم مجعـا بـني 

ُـلـصفات اهللا, وتنزهيــا هلــذه الــصفات أن تشابه صــفات املخلوقــات, فيقــول 
  .)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿: سبحانه وتعاىل

ًمــن العجيــب أنــك تـــرى هــؤالء املعتزلــة وبعـــض املتــشبهني هبــم قـــديام 
  .رياهللا سميع وبص: ًوحديثا, يقولون

الزم يكــون لــه حدقــة, : طيــب, كــام أثبــتم صــفة الــسمع والبــرص ومــا قلــتم
والزم يكــون لــه أجفــان, والزم يكــون لــه عــني اإلنــسان, مــا قلــتم يشء مــن 

, كـذلك قولـوا )١١:الـشورى (﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@﴿: ذلك أطلقتم, قال تعاىل
وتنتهـي القـضية, مـع ) ١١:رىالشو(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿: عن كالم اهللا عز وجـل

َذلك بعض من طرد الفرار من التشبيه بالتعطيل, جاء إىل هذه اآلية نفسها َّ َ :
﴿@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë﴾)فنفى أن يكون له سـمع, ونفـى أن يكـون )١١:الشورى ,

ـــــــه ســـــــمع, وهـــــــذا  ـــــــسان ل ـــــــرص, واإلن ـــــــه ب ـــــــسان ل ـــــــرص, بحجـــــــة أن اإلن ـــــــه ب ل
  !سبحان اهللا.تشبيه

ُاإلثبات من أهل السنة واجلامعة, إذا أنتم طردتم أن تنفـوا أجاهبم أهل  ْ َّ َـ
َّعن اهللا كل الصفات التي أثبتها لنفسه, ملجرد االشرتاك يف االسم, وليس 

ال وجودان, إنام هو وجـود : قولوا كام قال غالة الصوفية: ًيف احلقيقة, إذا
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َّنحن موجودين وال معدوم: واحد; ألن اآلن يسأل بعضنا البعض ًني? طبعا ِ
  .موجودين

  اهللا موجــود أو معــدوم?اهللا موجــود هــو موجــود ووجــوده احلــق كــام قلنــا 
  .من قبل
ًصار هنـا اشـرتاك بوجـود اهللا ووجـود اإلنـسان, تنكـروا إذا ووجـود : ًفإذا

اهللا, وخترجوا من املشاكل كلهـا, ال وجـود غـري وجودنـا, كلمـة حـق اثبتـوا 
  .صفاتنا, وانتهت املشكلةعليها, وجوده غري وجودنا, صفاته غري 

كالمه لـيس ككالمنـا, بـرصه ليـسه كبـرصنا, سـمعه, كـل مـا أثبـت : فنقول
اهللا عز وجل له من صفات هي ال تـشبه صـفات املخلوقـات, كـام يف اآليـة 

  .)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿: السابقة
ن يلتقــون مــع اجلهميــة األولــني يف جهميــة العــرص احلــارض هــم الــذي: ًإذا

إنكار بعض صفات اهللا, أولئك نفوا صفات اهللا كلها, هـؤالء يـشرتكون مـع 
اجلهميـــة القديمـــة, يف إنكـــار بعـــض الـــصفات باســـم التنزيـــه, لكـــن حقيقـــة 
التنزيه أن نثبت هللا عز وجل ما أثبته لنفسه دون تكييف ودون تشبيه, وهبذه 

  :ية رمحه اهللا كلمة حق وهياملناسبة يقول ابن القيم اجلوز
ـــوله ـــال رس ـــال اهللا ق ـــم ق ــه العل ــيس بالتموي ــصحاب ل ــال ال  ق
 بــني الرســـول وبـــني رأي فقيـــه ما العلم نصبك للخـالف سـفاهة



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ١٧٢ 

ًفنفي الصفات خوفا من التشبيه والتعطيـل, هـذا مـذهب املعتزلـة الـذين 
 هــم فــرع مــن اجلهميــة, ومــذهب بعــض املعــارصين اليــوم ممــن يلتقــون مــع

  .أولئك يف بعض ما أنكروا من الصفات
ًوحيرضين أيضا يف هذه املناسبة قصة وقعت لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة 
ًرمحه اهللا يف زمانه, واحلقيقة أنـه كـان عاملـا فـذا يف إحاطتـة بعلـم الكتـاب 
والـــسنة, زائـــد معرفتـــه بعقائـــد الفـــرق املخالفـــة بـــام فـــيهم الفالســـفة الـــذين 

مــن مزايــاه الــشجاعة التــي قلــام توجــد مــع األســف ينكــرون الــرشائع, فكــان 
يف أهـــــل العلـــــم, فـــــشكوه إىل الـــــوايل يف دمـــــشق يومئـــــذ; بـــــأن هـــــذه يعتقـــــد 

وكــذا, يرمونــه بالتــشبيه, فعقــد لــه مــع الــشيوخ جملــس منــاظرة, فــسمع ..كــذا
ٍّاألمـــري مـــن كـــل مـــن الـــشيخ واجلامعـــة, اجلامعـــة ينكـــرون بعـــض الـــصفات 

وسـمع مـن الـشيخ آيـات كثـرية .خملوقاتـهأن يكون اهللا عز وجل فـوق : منها
ر حـــديث يعـــرف عنـــد علـــامء احلـــديث  َذكرنـــا نحـــن آنفـــا بعـــضها, وممـــا ذك ـــ َ َ ً
بحديث اجلارية, وهذا احلديث رواه اإلمـام مالـك مـن األئمـة األربعـة كـام 

ــــه"تعلمــــون يف  , واإلمــــام مــــسلم يف »مــــسنده«, واإلمــــام أمحــــد يف "موطئ
] ل هنــــا انقطــــاع صــــويتحــــص...[ بالــــسند الــــصحيح عــــن رجــــل»صــــحيحه«

ُفيقول معاوية هذا حيدث عام وقع له يف أول إسالمه, قال ِّ َ َّصـليت وراء «: ُ
يرمحك اهللا وهـو يـصيل, : ً يوما, فعطس رجل بجانبي, فقلت لهصالنبي
والرجـال يـصلون, وا ثكـل ! وا ثكـل أميـاه: فقلـت..فنظـروا إيل هكـذا: قال

سالم, لـيس مـتعلم أحكـام ?,هو حديث عهد باإل»أمياه مالكم تنظرون إيل
هـــــو أن الكـــــالم يف الـــــصالة يفـــــسدها ) فـــــال يـــــدري(الـــــصالة كـــــام ينبغـــــي, 

وا ثكــــل أميــــاه, «ويبطلهــــا, ولــــذلك صــــاح بعــــادة األعــــراب, ورفــــع عقريتــــه 
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مـــــاذا عملــــت أنـــــا معكـــــم, اجلامعــــة يـــــرضبون عـــــىل :»َّمــــالكم تنظـــــرون إيل
ريـد أن ًأفخاذهم تسكيتا له, بال شك الرجل صـىل ومـا درى كيـف صـىل, ي

ٍيعرف ما هو ذنبه, لكن بال شك بصفة عامة أنه فهم أن اجلامعة ما عـاملوه 
هــذه املعاملــة إال أنــه خمطــئ, ولــذلك هــو يتــصور اآلن أن هــذا النبــي الــذي 
َيــصىل خلفــه, ترى مــاذا ســيفعل بــه, وإذا بــه يفــاجئ كــام هــو األمــر الطبيعــي  ُــ

ّة أقبــل إيل,  الــصالصفلــام قــىض رســول اهللا « مــن الرســول عليــه الــسالم,
إنام : فو اهللا ما قهرين, وال كهرين, وال رضبني, وال شتمني, وإنام قال يل

هــذه صــالة ال يــصلح فيهــا مــن كــالم النــاس, إنــام هــي تــسبيح وتكبــري وذكــر 
 هــذا كـــل يشء فعلــه معـــه, وال شــك أن الواحـــد منــا عنـــدما »وتــالوة للقـــرآن

لكبري سينهره وسيقهره, ًيبدو أنه أخطأ خطأ مع رجل كبري, يتصور أن هذا ا
žìÛflë@@﴿: ُوإذا به يفاجأ بام هو املفروض والالئـق بالرسـول, كـام قـال تعـاىل

@@@@@@ÙčÛžìfly@žåčß@aìşšÐžãü@čkÜÔÛa@ÅîčÜË@bÄÏ@fložä×﴾)  وإذا بـه مل يـر منـه )١٥٩:آل عمـران ,
» ..ال يـصلح فيهـا يشء مـن كـالم النـاس«: ًإال التعليم, وكأنه مل يصنع شيئا

  . آخرهإىل
فلام رأى هذا اللطف, وهو يشعر اآلن بأنـه بحاجـة إىل أن يـتعلم, فأخـذ 
يلقــي الــسؤال عــىل الرســول عليــه الــسالم, بعــد الــسؤال, والرســول جييبــه, 

املنجمـــني العــــرافني  »ًإن منـــا أقوامــــا يـــأتون الكهـــان! يـــا رســـول اهللا«: فقـــال
ُـالكالم موجز رشح. »فال تأتوهم«: املسمون البصارة, قال ْ ٌه معـروف عنـد َ ُ

  .العلامء
  .رضب الرمل: اخلط يعني» ًإن منا أقواما خيطون! يا رسول اهللا«: قال
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قـــد كـــان نبـــي مـــن األنبيـــاء خيـــط فمـــن وافـــق خطـــه «: فقـــال عليـــه الـــسالم
  .هذا يسميه العلامء بالتعليق باملحال» خطهم فذاكا

  .كلمة خط.. املقصود باخلط مش مفهوم?:مداخلة
ذي, يكتبــــــوا عــــــىل الرمــــــل, بعــــــض املنجمــــــني  الرمــــــل يــــــا أســــــتا:الــــــشيخ

يستعملون الرمـل كوسـيلة بـزعمهم الكتـشاف املغيبـات, أال يوجـد عنـدكم 
  هذا اليشء?

  ...البصارة..  معروف :مداخلة
   كان أحد األنبياء يستعمل هذه الطريقة?:مداخلة
  . سآتيك بالكالم:الشيخ

ألنبياء خيط, قد كان نبي من ا«: يقول الرسول عليه السالم هلذا السائل
إن هـــذا يـــسميه العلـــامء : قلـــت آخـــر مـــا قلـــت» فمـــن وافـــق خطـــه خطـــه فـــذاك

إن اهللا عـــز وجـــل كـــان قـــد جعـــل لنبـــي مـــن األنبيـــاء : بـــالتعليق باملحـــال, أي
الــسابقني الـــرضب عــىل الرمـــل وســـيلة مــن الوســـائل اخلاصــة بـــه الكتـــشاف 

 إن فينــا بعــض املغيبــات; لــذلك قــال عليــه الــسالم هلــذا الــسائل, ملــا قــال لــه
قــد كــان نبــي مــن األنبيــاء خيــط, فمــن وافــق «: ًأقوامــا خيطــون, كــان جوابــه
َّخطه مــنكم خــط ذاك فــذاك ــ مــصيب, لكــن هــذا تعليــق باملحــال, هــذا :  أي»ُّ

  .مستحيل; ألن تلك كانت معجزة لذلك النبي
: التطـري» فـال يـصدنكم: ًإن منا أقواما يتطريون, قال! يا رسول اهللا«: قال

: وف هذا, والتشاؤم اليوم بالرغم من أن اإلسالم أبطله وقالالتشاؤم, معر
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فتجــد كثــري مــن املــسلمني بــسبب إغــراقهم يف جهلهــم يتطــريوا, » ال طــرية«

خاصة النساء منهن, يعني إنه الغـسيل يـوم كـذا مـا بيجـوز, إدخـال الـصابون 
ًما بيجوز يوم كذا, هذه خرافات كثرية وكثرية جدا, هذا كله تطـري ال جيـوز 

  . اإلسالم, ال طرية يف اإلسالميف
  :ًإن منا أقواما يتطريوى قال: قال

جــــواب يف منتهــــى احلكمــــة واللطــــف وعــــدم التحــــذير » فــــال يــــصدنكم«
ًال تتطريوا, يف فـرق كبـري جـدا بـني مـا : والتضييق عىل الناس; ألنه ال يقول

ل ال تتطريوا, لو قـا: وبني ما لو كان القول» ال يصدنكم«: قاله عليه السالم
bÛg@bĆÐflã@ŽéÜÛa@ŽÑÜØŽí@ü@@@@﴿: ال تتطــريوا تكليــف بــام ال يطــاق, واهللا يقــول

bflèflÈžŽë﴾)لكن كلفهم بام يطيقون)٢٨٦:البقرة ,َّ َ.  
أصـل كلمـة التطــري مـشتقة مــن الطـري, وكـانوا يف اجلاهليــة مـن خرافــاهتم 
وســـخافاهتم, كـــان أحـــدهم إذا عـــزم عـــىل ســـفر, وخـــرج مـــن داره ال بـــد مـــا 

ًدفه طري, هذا الطري احليوان إذا طار يمينا, فالسفر ميمون يف زعم هذا يصا
  ...اإلنسان

ئل ـــإذا طـــار هـــذا الطـــري وهـــو الطـــري نفـــسه لـــو س  مـــا »ًملـــاذا طـــرت يمينـــا«: ُ
ًيدري, إذا طـار يمينـا فـسفره ميمـون, وإذا طـار شـامال فـسفره مـشؤوم, هـذه  ً

  .عادة اجلاهلية
خطـــيط الـــذي وضـــعه يف هـــذا الـــسفر ً طـــار شـــامال يعـــود إىل بيتـــه كـــل الت

ًيبطل بمجرد طريان الطري شامال ويسارا, فالرسول عليه السالم أبطـل هـذه  ً
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َالطرية, لكــن مــا أبطلهــا كــيشء يــصدر مــن اإلنــسان فجــأة دون تفكــري, دون  ــ ِّ
  .ال يصدنكم: ختطيط, لكن أبطل التجاوب مع الطرية, فقال

ًمـثال إنــسان أيـضا عــزم عـىل ســفر, خــرج مـن بيتــه إىل .. آخـذ الــشنطة معــهً
جتـي .اهللا ال يوفقـك: آخره, وإذا بواحد يتشاجر مع شخص آخر, فيقول له

طـــق يف أذنـــه, يتـــشاءم منهـــا, ويرجـــع, لكـــن لـــو كـــان مـــسلم متـــأدب بـــآداب 
الرسول ال يرجع, كلمة جاءت عىل الطاير مثل ذاك الطري, ما هو تأثريها? 

, فأنت سمعت كلمة »نكمال يصد«: ليس هلا تأثري, لذلك قال عليه السالم
فيهــــا تــــشاؤم, ال تتجــــاوب معهــــا, كونــــك تــــشاءمت ألول وهلــــة مــــا عليــــك 

  .مؤاخذة, لكن إذا جتاوبت معها فهنا تأيت املؤاخذة
ًعنــدي جاريــة ترعــى غــنام يل ! يــا رســول اهللا«: قــال: واآلن يــأيت الــشاهد

 افرتس الذئب ما شـاء اهللا مـن غـنم» ًيف أحد, فسطا الذئب يوما عىل غنمي
  .هذا الرجل

أيــــن » ًوأنــــا بــــرش أغــــضب كــــام يغــــضب البــــرش, فــــصككتها صــــكة«: قــــال
ًإىل آخـره, حتـى سـطا الـذئب عـىل غنمـي, طبعـا هـو ..نائمة..غافلة! كنتي?

» ّوعيل عتق رقبة«: صكها هذه الصكة ثم ندم, لذلك يقول يف متام سؤاله
ــأعتقها جيــوز يل كفــارة? قــال: كأنــه يقــول َ ُ ْ ِ ت قــال هلــا فلــام جــاء» ائــت هبــا«: َ

ـــا? : يف الـــسامء, قـــال هلـــا: أيـــن اهللا? قالـــت«: عليـــه الـــصالة والـــسالم مـــن أن
  .»اعتقها فإهنا مؤمنة: قال لسيدها.أنت رسول اهللا: قالت

žåflß@žáŽnäčßcc@¿@﴿: عرفـــت رهبـــا يف الـــسامء كـــام قـــال: يقـــول أهـــل العلـــم
čõbflàŞÛa﴾)أن حممدا عبـده ً إىل آخر اآلية التي ذكرناها آنفا, وعرفت)١٦:امللك ً
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فعتقـك » اعتقهـا«: ورسـوله يف األرض, فـشهد هلـا بـاإليامن, وقـال لـسيدها
  .إياها وفاء لنذرك أن تعتق رقبة

أن يف قـــــــصة ابـــــــن تيميـــــــة مـــــــع جملـــــــس االختبـــــــار واملناقـــــــشة : الـــــــشاهد
واملنــاظرة, فــذكر ابــن تيميــة مــن هــذه األحاديــث مــا شــاء اهللا, منهــا احلــديث 

الرامحـــــون «: ًيـــــزال شـــــائعا عـــــىل ألـــــسنة النـــــاسالـــــذي هـــــو واحلمـــــد اهللا ال 
  .»يرمحهم الرمحن, ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء

  ســـمع كـــالم ابـــن تيميـــة قـــال اهللا, قـــال رســـوله, مـــثلام قـــال ابـــن القـــيم يف 
  :الشعر السابق

ـــوله ـــال رس ـــال اهللا ق ـــم ق ــه العل ــيس بالتموي ــصحاب ل ــال ال  ق
 ني الرســـول وبـــني رأي فقيـــهبــ ما العلم نصبك للخـالف سـفاهة
 ًحـــذرا مـــن التعطيـــل والتـــشبيه كــال وال جحــد الــصفات ونفيهــا

ســــمع ابــــن تيميــــه يثبــــت وجــــود اهللا, وأنــــه فــــوق املخلوقــــات كلهــــا, أمــــا 
فامذا كان جواب األمري .ال ندري: قالوا! أين اهللا?: املشائخ, فإذا قيل هلم

  .هؤالء قوم أضاعوا رهبم: العاقل, قال
 كام جاء يف حديث عمران بـن − بنا الذي خلق الكون وكان اهللا ر: ًفعال

كــان اهللا وال يشء معــه, ثـــم خلــق هـــذا «: − "صــحيح البخـــاري"حــصني يف 
بام فيه من ساموات من أرضني من جبال من وديـان, مـن مالئكـة, » الكون

ــــــات  ــــــن اهللا, واآلي ــــــدرون أي ــــــف ال ي ــــــس, مــــــن دواب, كي مــــــن جــــــن, مــــــن إن
 عــىل أن اهللا عــز وجــل فــوق املخلوقــات كلهــا, واألحاديــث متــواترة, كلهــا
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ًولــــذلك كــــان مــــن أوراد املــــسلم إذا وضــــع جبهتــــه ســــاجدا لربــــه أن يعظمــــه 
  .سبحان ريب األعىل: ويقول
﴿|ğjfl@@@@@óÜžÇþa@Ùğifl‰@fláža@﴾) مـن الـسنة إذا اإلنـسان سـمع هـذه )١:األعلـى ,

يـــة أن يقـــول ســـبحان ريب األعـــىل; ألن اهللا أمـــر يف اآل: اآليـــة تـــتىل أن يقـــول
ُسبحان ريب األعىل, فلام سمع املناظرة ذلك األمري العاقل, الذي : أحدنا

هـــؤالء قـــوم : قـــاس بـــني الـــشيخ مـــن جهـــة واملـــشايخ مـــن جهـــة أخـــرى, قـــال
  .أضاعوا رهبم

ال : ًفعــال, هــذه حقيقــة نــسمعها اليــوم, ونلمــسها ملــس اليــد, إمــا أن يقــول
ر مــن الرســول, الرســول قــال نــدري, ويتبــع هــذا النفــي إنكــار الــسؤال الــصاد

ًفاآلن نسمع إنكار السؤال الـصادر مـن الرسـول, فـضال » أين اهللا«: للجارية
ِّأن يقــروا اجلــواب الــصادر مـــن اجلاريــة, والــذي عليـــه شــهد الرســول عليـــه  ُ

  .السالم هلا باإليامن, وبناء عىل ذلك أمر سيدها بأن يعتقها
 كـــل مكـــان, وهـــؤالء هـــم إن اهللا يف:ًالنـــاس اليـــوم إمـــا أن يقولـــوا حقيقـــة

ًاجلهميـــــة وبعـــــض املعتزلـــــة, وإمـــــا أن يقولـــــوا جوابـــــا َ عـــــن ســـــؤال الرســـــول 
ال ندري, وأنا سـمعت أحـد اخلطبـاء ممـن درسـت عليـه :أين اهللا?: للجارية

الفقـــه وعلـــم النحـــو عـــىل املنـــرب, ويف مـــسجد إذا كـــان فـــيكم أحـــد يعــــرف 
اهللا ال فـوق وال : لًدمشق جيدا, اسـمه جـامع الرتبـة يف العقيبـة, سـمعته يقـو

  .حتت وال يمني وال يسار وال أمام وال خلف, ال داخل العامل وال خارجه
لـو قيـل ألفـصح العـرب : ًوأنا أقـول يـا مجاعـة وأظـن سـتؤيدونني مجيعـا

ًلــــسانا صــــف لنــــا املعــــدوم الــــذي ال وجــــود لــــه, ملــــا وســــعته اللغــــة العربيــــة 
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وهـــذا − يخ الفـــصيحة كلهـــا أن يـــصف املعـــدوم بمثـــل مـــا وصـــف هـــذا الـــش
ال فـوق, : , بمثل ما وصف هذا الشيخ ربـه, حيـث قـال− متلقيه من كتب...

وال حتــت, وال يمــني, وال يــسار, ال أمــام, وال خلــف, ال داخــل العــامل وال 
  .خارجه, هذا هو العدم يا مجاعة

َّبعــض الفالســفة ضــغثا عــىل إبالــه كــام يقــال, يقولــون   ال متــصل بــه وال : ً
  .ًمنفصال عنه

ًهــو املعــدوم, هــذه وحــدة الوجــود فعــال, لكــن غــالة الــصوفية هــذا : ًإذا
ْيعلنوها رصحية, ال هو إال هو ُْ ُ ً.  

ــــاس آخــــرون عــــىل طريقــــة اللــــف  ــــراه بعينــــك فهــــو اهللا, لكــــن ن كــــل مــــا ت
ُّوالدوران, ويصلون ويصومون, لكن هذا مما تأثر به من منطق الفالسـفة,  َ ُ

ل اهللا, أن يــردوا ومــا اســتطاعوا بــسبب جهلهــم بكتــاب اهللا, وبحــديث رســو
اهللا تبارك وتعاىل فوق «: ذلك ملثل ما سمعتم من كالم عبد اهللا بن املبارك

  .»عرشه بذاته, بائن من خلقه, وهو معهم بعلمه
فهـــذه قـــصة وقعـــت البـــن تيميـــة رمحـــه اهللا مـــع املـــشايخ, واحلـــاكم كـــام 
تعلمون أغلب احلكام لـيس عنـدهم علـم, لكـن املفـروض فـيهم أن يكـون 

ل بـــاملعنى القيـــايس, يميـــزوا الـــصواب مـــن اخلطـــأ, فهـــو بعقلـــه عنـــدهم عقـــ
هـــــؤالء قـــــوم أضـــــاعوا : وفطرتـــــه الـــــسليمة قـــــال عـــــن املـــــشايخ أهـــــل العلـــــم

  .ًفعال كالم صحيح.رهبم
   ) ٠٠: ٣٦: ١٣/ ٦٩" (اهلدى والنور"
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z٥٧x אאאא 
عــن احلــدود ] أي ربنــا[ وتعــاىل": ًقــال اإلمــام معلقــا عــىل قــول صــاحب الطحاويــة [−

 ]."والغايات واألركان واألعضاء واألدوات ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات
@: مراد املؤلف رمحه اهللا هبذه الفقرة الرد عىل طائفتني: قلت @

ًاملجــــسمة واملــــشبهة الــــذين يــــصفون اهللا بــــأن لــــه جــــسام وجثــــة : األوىل
ًوا كبرياوأعضاء وغري ذلك تعاىل اهللا عام يقولون عل ً.  

املعطلــة الـذين ينفــون علـوه تعــاىل عـىل خلقــه وأنـه بــائن مــن : خـرىواأل
بــل يــرصح بعــضهم بأنــه موجــود بذاتــه يف كــل الوجــود وهــذا معنــاه .خلقــه 

وأنـــه حمـــاط باجلهـــات الـــست املخلوقـــة ولـــيس .حلـــول اهللا يف خملوقاتـــه 
ستغل ذلـــك بعـــض .فوقهـــا فنفـــى املؤلـــف ذلـــك هبـــذا الكـــالم  ُّولكـــن قـــد ي ِ ـــ َ

املبتدعــة ويتأولونــه بــام قــد يــؤدي إىل التعطيــل كــام بينــه الــشارح رمحــه اهللا 
ص (تعــاىل وقــد خلــص كالمــه الــشيخ حممــد بــن مــانع عليــه الرمحــة فقــال 

١٠ :(  
ولكــن هــذه الكلــامت جمملــة مبهمــة , ومــراده بــذلك الــرد عــىل املــشبهة

والـــرد علـــيهم , وليـــست مـــن األلفـــاظ املتعارفـــة عنـــد أهـــل الـــسنة واجلامعـــة
بنصوص الكتاب والسنة أحق أوىل من ذكر ألفاظ تـوهم خـالف الـصواب 

 رد عـىل املـشبهة ﴾–jÛa@ÉîàÛa@ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ@@@@@﴿ :ففي قوله تعاىل.
فـــال ينبغـــي لطالـــب احلـــق االلتفـــات إىل مثـــل هـــذه األلفـــاظ وال , واملعطلـــة
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فإن اهللا سبحانه موصـوف بـصفات الكـامل منعـوت بنعـوت , التعويل عليها
فهــو ســبحانه فــوق خملوقاتــه مــستو عــىل عرشــه املجيــد , ة واجلــاللالعظمــ
ويــأيت يــوم القيامــة , ينـزل كــل ليلــة إىل الــسامء الـدنيا, بــائن مــن خلقــه, بذاتـه

والنــزول , كــام ال نــؤول اليــد بالقــدرة, وال نؤولــه, وكــل ذلــك عــىل حقيقتــه
بل نثبت ذلك إثبات وجود ال إثبـات , وغري ذلك من الصفات, بنزول أمره

ومــا كــان أغنــى اإلمــام املــصنف عــن مثــل هــذه الكلــامت املجملــة .تكييــف 
ولو قيل إهنا مدسوسة عليه وليست من كالمه مل يكن , املومهة املخرتعة

وعـــىل كـــل حـــال فالباطـــل , ًذلـــك عنـــدي ببعيـــد إحـــسانا للظـــن هبـــذا اإلمـــام
ومــن قــرأ ترمجــة املــصنف الطحــاوي ال , ًمــردود عــىل قائلــه كائنــا مــن كــان

 لــسان امليــزان عــرف أنــه مــن أكــابر العلــامء وأعــاظم الرجــال وهــذا ســيام يف
هــو الــذي محلنــا عــىل إحــسان الظـــن فيــه يف كثــري مــن املواضــع التــي فيهـــا 

  .انتهى كالم ابن مانع رمحه اهللا .جمال لناقد
  ).٣٦- ٣٣ص"(التعليق على منت الطحاوية
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z٥٨x אא 

 ]:"وال يشبه األنام":اويةًقال اإلمام معلقا عبى قول صاحب الطح[
فيه رد لقول املشبهة الذين يشبهون اخلالق بـاملخلوق سـبحانه وتعـاىل 

  .)١١: الشورى(  ﴾–jÛa@ÉîàÛa@ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ﴿ :جلو قال عز
يقــول أهــل البــدع فمــن كــالم أيب حنيفــة ولــيس املــراد نفــي الــصفات كــام 

ًال يشبه شيئا : " الفقه األكرب "رمحه اهللا يف  ٌمـن خلقـه وال يشبهه يشء مـن ُ ُ ُِـ
يعلـم ال : وصفاته كلها خالف صفات املخلوقني: ثم قال بعد ذلك.خلقه 
  .انتهى.ويرى ال كرؤيتنا , ويقدر ال كقدرتنا, كعلمنا

  )١٣ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٥٩x אאא
 

ًد أن ساق نصوصا كثرية عن السلف تثبت أن  بع"خمترص العلو"قال اإلمام يف مقدمة [
ُالتفويض مل يكن مذهبهم كام يدعي أهل األهواء َّ:[ 

ٍّ فهــذا قل مــن جل النــصوص التــي ســنراها يف الكتــاب وهــي كلهــا :لــتق ــٌّ ُ ــ ُ
متفقــة عــىل أن الــسلف كــانوا يفهمــون آيــات الــصفات ويفــرسوهنا ويعينــون 

  .ىلاملعنى املراد منها عىل ما يليق به تبارك وتعا
هــــــذه فلــــــامذا ال يرفــــــع الكــــــوثري وأمثالــــــه مــــــن اخللــــــف رؤوســــــهم إىل 

النصوص, ويظلون يرصون عىل أن السلف كانوا ال يفهموهنا وإنـام كـانوا 
  ُجيروهنا عىل ألسنتهم فقط دون تدبر هلا وبيان ملعناها? 

أحـــسن أحوالـــه أن يكـــون حالـــه كحـــال اجلـــويني الـــذي كـــان : واجلـــواب
 الكـــالم, ولكنـــه ملـــا كـــان خملـــصا يف علمـــه هللا ًمتـــأثرا بـــشيوخه مـــن علـــامء

تعـــــاىل هـــــداه اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل إىل عقيـــــدة الـــــسلف يف االســـــتواء وغـــــريه 
﴿والــذين جاهــدوا فينــا لنهــدينهم ســبلنا﴾ فهــل كــان : ًمــصداقا لقولــه تعــاىل

  ُالكوثري وأمثاله من الطاعنني يف أئمة احلديث والسلف خملصني أيضا?
 هذا باإلجياب; لكثرة ما نرى من عدائـه من الصعب جدا أن نجيب عن

 ألئمــــة الــــسلف والتوحيــــد واســــتمراره عــــىل −  يف كــــل تعليقاتــــه − الــــشديد 
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اهتـامهم بالتجــسيم والتــشبيه وبـصورة خاصــة البــن تيميـة مــنهم, مــع رد هــذا 
عــىل املجــسمة ومبالغتــه يف ذلــك يف ســائر كتبــه, فــال نكــاد نــراه يف صــدد 

م يف الرد املجسمة كام يعرف ذلك كل الرد عىل املعطلة إال ويرشك معه
 "من له دراسة لكتبه رمحه اهللا تعاىل, ومن كالمه يف هذا الـصدد قولـه يف 

  ): ١٦٠ص  ("احلموية 
ًال أعقــل علــام ويــدا إال مــن جــنس العلــم واليــد املعهــودين, : فمــن قــال" ً

ًفكيف تعقل ذاتـا مـن غـري جـنس ذوات املخلـوقني? ومـن املعلـوم : قيل له
 كـــل موصـــوف تناســـب ذاتـــه وتالئـــم حقيقتـــه فمـــن مل يفهـــم مـــن أن صـــفات

صفات الرب الذي ليس كمثله يشء إال ما يناسب املخلـوق فقـد ضـل يف 
  ."عقله ودينه
وهــذا قليــل مــن كثــري مــن كالمــه الــذي يــدل داللــة قاطعــة عــىل أن : قلــت

شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة هــــو منــــزه ولــــيس بمــــشبه أو جمــــسم كــــام يفــــرتي 
 " ابـــن تيميـــة " العالمـــة أبـــو زهـــرة يف كتابـــه IQHقـــل صـــديقهالكـــوثري, وقـــد ن

ًنـــصوصا كثـــرية مـــن كـــالم ابـــن تيميـــة يف موضـــع الـــصفات اإلهليـــة وخلـــص 
ًعقيدته فيها تلخيصا جيدا ال حتامل فيه بل إنه قد برأه مما اهتمه الكـوثري 

  ): ٢٦٤ص (فقال 
الف التوحيــــد أو يثبــــت ولــــيس يف ذلــــك مــــا يتنــــاىف مــــع التنزيــــه أو خيــــ"

  ): " ٢٦٦ص (ثم قال  ."مشاهبة بينه سبحانه وبني احلوادث 

                                                 
 ].منه[.)٢٩٠ص  (" املذاهب اإلسالمية " يف كام رصح به )١(
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  وينتهي بال ريب إىل أن يثبت هللا سبحانه وتعاىل االسـتواء واليـد وغـري "
إن هـــذا كلـــه بـــام يليـــق بذاتـــه تعـــاىل, ال نعـــرف حقيقتـــه :  يقـــولذلـــك ولكـــن

  وعلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  ."اإليامن به

زي كالمــا لــه  البــن اجلــو" رد شــبه التــشبيه "ولكنــه عــاد فنقــل عــن كتــاب 
ص (ينتــرص فيــه للتأويــل ويــرد بــه عــىل مــن يــرميهم بالتــشبيه فقــال أبــو زهــرة 

 وهو مؤدى كالمهم, ومهام حاولوا نفي التشبيه فإنه الصق ": عقبه) ٢٧٢
إنـــه اشـــرتاك يف : هبـــم, وإذا جـــاء ابـــن تيميـــة مـــن بعـــده بـــأكثر مـــن قـــرن وقـــال

ر اللفـظ فإنـه االقتعـاد االسـم ال يف احلقيقـة فـإهنم إن فـرسوا االسـتواء بظـاه
واجللــوس, واجلــسمية الزمــة ال حمالــة, وإن فــرسوه بغــري املحــسوس فهــو 

   "تأويل وقد وقعوا فيام هنوا عنه 
ـــا فـــضيلة الـــشيخ فأنـــت تعلـــم أن ابـــن تيميـــة ال يفـــرس ": فـــأقول  رويـــدك ي

االســــتواء بــــيشء ممــــا ذكــــرت وإنــــام بــــالعلو, وكتبــــه طافحــــة بــــذلك فلــــامذا 
الواقـع, فهـال جريـت عـىل سـننك يف نقـل أقـوال ابـن أومهت القراء خالف 

ًتيميــة وأنــت تــرشح عقيدتــه ورأيــه, أم ضــقت ذرعــا بــالتزام النقــل الــصحيح 
ًفأخــذت تنــسب إليــه مــا لــيس بــصحيح تــارة بــالتلويح كــام فعلــت هنــا وتــارة 

 إذ قلت يف " املذاهب اإلسالمية "بالترصيح كام فعلت يف كتابك اآلخر 
  ): ٣٢٠ص (مام ابن تيمية  واإل" السلفية "بحث 

 وهكـــذا يثبتـــون كـــل مـــا جـــاء يف القـــرآن والـــسنة عـــن أوصـــافه ســـبحانه "
   "ويثبتون االستقرار عىل العرش ...
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ًفأين رأيت ابـن تيميـة يقـول باالسـتقرار عـىل العـرش علـام بأنـه أمـر زائـد 
عىل العلو وهو مما مل يرد به الـرشع, ولـذلك رأينـا مؤلفنـا احلـافظ الـذهبي 

كر عـىل بعـض القـائلني بـصفة العلـو التعبـري عنهـا باالسـتقرار كـام نـراه قد أن
مــن ) ٣٢٢ص (ً, ويقـول أبــو زهـرة أيـضا )٣٢٢, الفقـرة ١٥٨(يف الرتمجـة 
  : كتابه املذكور

هو إثبات كل ما جاء يف القرآن من :  يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف"
 ": ي قبلهـــا وقـــال يف الـــصحف التـــ"فوقيـــة وحتتيـــة واســـتواء عـــىل العـــرش 

فــوق وحتــت مــن ًفيكــرر هــذا املعنــى فيقــول مؤكــدا أن اهللا ينــزل ويكــون يف 
  ."غري كيف

فـــأين قــــرر ابــــن تيميـــة وأثبــــت هللا تعــــاىل صـــفة التحتيــــة? غالــــب الظــــن أن 
الــشيخ أبــا زهــرة فهــم مــن أحاديــث النــزول التحتيــة املزعومــة, ثــم عــزا ذلــك 

ر ثم عزاه إليه, وكل ذلك االستقرا: البن تيمية,كام فهم من آيات االستواء
ُّخطـــأ عليـــه كـــام يعلـــم ذلـــك مـــن درس كتبـــه دراســـة تفهـــم ووعـــي ال دراســـة 

  .رسيعة من أجل النقل عنه يف ترمجته وتسويد صفحاهتا
ومثــــل هــــذا العــــزو منــــه البــــن تيميــــة دلنــــي عــــىل أنــــه مل يفهــــم ابــــن تيميــــة 

ًوعقيدته وأفكاره فهام جيدا بل لعله مل يقرأ كـل مـا البـن تيميـة  مـن البحـث ً
والتحقيق يف املسائل التي أثارها الشيخ أبو زهرة يف ما طبع من كتب ابن 
: ًتيمية فضال عن املخطوطـة منهـا ككتابـه املطبـوع يف املكتـب اإلسـالمي

 فإن ابن تيمية رمحه اهللا قد قرر فيه أنه ال يلـزم مـن " رشح حديث النزول "
العـرش; فـإن هـذا مـن نزوله تعاىل أن يصري العرش فوقه تعاىل وهـو حتـت 
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طبيعــة املخلــوق واهللا لــيس كمثلــه يشء كــام ســيأيت اإلشــارة إىل ذلــك يف 
 IQH)٢١١(ًترمجة اإلمام إسحاق بن راهويه من الكتاب تعليقا عىل الفقـرة 

  ): ٢/٢٤٨ (" منهاج السنة "بل قد قال ابن تيمية يف 
ث ومــن ظــن مــن اجلهــال أنــه إذا نــزل إىل ســامء الــدنيا كــام جــاء احلــدي(

ًســــيكون العــــرش فوقــــه ويكــــون حمــــصورا بــــني طبقتــــني مــــن العــــامل; فقولــــه 
خمالف إلمجاع السلف خمالف للكتاب والسنة كام قد بـسط يف موضـعه 

"   
وإن مما يؤكد ما ذكرته من عدم فهمه البن تيمية أنه مل يقتنع ملا خلصه 

  :  فقال" ابن تيمية "من كتابه ) ٢٧٦ص (هو نفسه عن ابن تيمية 
ن تيميـــــة يـــــرى أن األلفـــــاظ يف اليـــــد والنـــــزول والقـــــدم والوجـــــه  إن ابـــــ"

واالستواء عىل ظاهرها ولكن بمعان تليق بذاته الكريمة كام نقلنا من قبل 
".  

مل يقتنع بصواب رأي ابـن تيميـة هـذا مـع أنـه احلـق الـرصاح بـل أخـذ يـرد 
عليــه بكــالم هزيــل مــضطرب ال طائــل حتتــه وهــذا أحــسن مــا يقــال فيــه فقــال 

   :عقبه
إن هــذه األلفــاظ وضــعت يف أصــل معناهــا هلــذه :  ومــن هنــا نقــف وقفــة"

املعــاين احلــسية وال تطلــق عــىل وجــه احلقيقــة عــىل ســواها, وإذا أطلقــت 
ًعـــىل غريهـــا ســـواء أكـــان معلومـــا أم جمهـــوال فإهنـــا قـــد اســـتعملت يف غـــري  ً

                                                 
 ].منه[.)١٨١ ( الصفحة )١(
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معناهـــا, وال تكـــون بحـــال مـــن األحـــوال مـــستعملة يف ظواهرهـــا بـــل تكـــون 
ذلك يكون ابن تيمية قد فر من التأويل ليقع يف تأويـل آخـر, مؤولة, وعىل 

  ."وفر من التفسري املجازي ليقع يف تفسري جمازي آخر 
 هل يقول هـذا يف ابـن تيميـة عـامل −  أهيا القارئ اللبيب − فقل يل بربك 

كأيب زهرة فهم كالم ابن تيمية الذي نقله هـو نفـسه أكثـر مـن مـرة كقولـه أنـه 
ويبـني ذلـك مـا نقلـه .اك يف االسـم االشـرتاك يف احلقيقـة ال يلزم من االشرت

  : أنه قال) ١٢ص ( البن تيمية " التدمرية "عن ) ٢٦٥ص (
 إذا كـــان مـــن املعلـــوم بالـــرضورة أن يف الوجـــود مـــا هـــو قـــديم واجـــب "

بنفــــسه ومــــا هــــو حمــــدث ممكــــن يقبــــل الوجــــود والعــــدم; فمعلــــوم أن هــــذا 
 يف مـسمى الوجـود أن يكــون موجـود وهـذا موجـود, وال يلـزم مـن اتفـاقهام

وجــود هــذا مثــل وجــود هــذا, بــل وجــود هــذا خيــصه ووجــود هــذا خيــصه, 
واتفـــاقهام يف اســـم عـــام ال يقتـــيض متـــاثلهام يف مـــسمى ذلـــك االســـم عنـــد 

إن العـرش يشء : اإلضافة والتخصص والتقيد, فـال يقـول عاقـل إذا قيـل لـه
فـــاقهام يف  إن هـــذا مثـــل هـــذا; الت": موجـــود, وإن البعـــوض يشء موجـــود

وإذا قيــل هــذا موجــود وهــذا موجــود فوجــود كــل [مــسمى الــيشء والوجــود 
  .IQH]منهام خيصه ال يرشكه غريه مع أن االسم حقيقة يف كل منهام

  :  يوضحه قالثم علق أبو زهرة عىل هذا الكالم بام
  :  ولذا يقول ابن تيمية يف هذا املقام"

                                                 
 ].منه[.طبع املكتب اإلسالمي) ١٤ − ١٣(ص ) التدمرية( من زيادة) ١(
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 ال إلـــــه إال هـــــو احلـــــي ﴿اهللا:  قـــــد ســـــمى اهللا نفـــــسه حيـــــا فقـــــال ســـــبحانه"
﴿خيـرج احلـي مـن امليـت وخيـرج : القيوم﴾ وسمى بعض خلقه حيا فقال

 " احلـي "امليت مـن احلـي﴾  ولـيس هـذا احلـي مثـل هـذا احلـي; ألن قولـه 
اسم هللا خمتص به وقوله ﴿خيرج احلي من امليت﴾ اسم للحي املخلوق 

ِّخمتص به وإنام يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص  ُ..."   
فهل جتد أهيا القارئ أثرا للتأويل الذي زعمه أبو زهرة يف تفسريه هلذه 
األســـامء واآليـــات, أم هـــو يـــرصح بأهنـــا كلهـــا حقـــائق تتناســـب مـــع ذواهتـــا 
وختتلــف حقائقهــا بــاختالف ذواهتــا, غـــري أن مــا يف األمــر أن مــا كــان منهـــا 
ًحمـــــسوسا فمـــــن املمكـــــن أن نعـــــرف حقيقتـــــه بخـــــالف مـــــا كـــــان غائبـــــا عنـــــا  ً
كــصفات اهللا تعــاىل بــل واجلنــة والنــار فــال نعــرف حقيقتــه, فقــد رضب لــك 
ًأمثلة توضح للناس هذا املوضوع اخلطري الذي كـان اجلهـل بـه سـببا كبـريا  ً

 ": ًفــنحن مجيعــا نقــول.النحــراف النــاس يف الــصفات عــن طريــق الــسلف 
, ووجـــود كـــل مـــنهام حقيقـــة " اخللـــق موجـــود ":  كـــام نقـــول"اهللا موجـــود 

 حيــاة كــل مــنهام " وأنــا حــي " و" اهللا حــي ": مــع ذواهتــام وتقــولتتناســب 
حقيقــــــة تتناســــــب مــــــع ذواهتــــــام, وهكــــــذا طــــــرد ذلــــــك يف مجيــــــع األســــــامء 
ًوالصفات جتـد كـالم شـيخ اإلسـالم واضـحا بينـا مقنعـا لكـل ذي لـب, وإذا  ً ً
ًكان الشيخ أبو زهرة مل يفهم كـالم ابـن تيميـة وبنـاء عليـه نـسب إليـه التأويـل 

ًذا اخلطب فيه سهل جدا بالنسبة خلطأ آخر يف كالمه السابق فإنـه ًخطأ, فه
 أن هـــذه األلفــاظ وضـــعت يف أصــل معناهـــا هلــذه املعـــاين "إذا كــان يعتقــد 

احلسية, وال تطلق عىل وجه احلقيقة عـىل سـواها, وإذا أطلـق عـىل غريهـا 
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ًسواء أكان معلوما أم جمهوال فإهنا قـد اسـتعملت يف غـري معناهـا   إلـخ "...ً
  .كالمه السابق 

 لــو كــان يــدري مــا − إذا كــان الــشيخ يعتقــد هــذا فــإن معنــى كالمــه : أقــول
أن وجـود املخلـوق :ً وهو جيادل شيخ اإلسالم متأثرا بعلم الكالم− يقول 

وحياتــــه وعلمــــه واســــتواؤه وغــــري ذلــــك كلــــه حقيقــــة, وأمــــا وجــــود اخلــــالق 
 وليـست سبحانه وحياته وعلمه واستواءه وغري ذلك من صفاته فهي جمـاز

بحقيقــة, والزمــه أن اهللا غــري موجــود, ولــيس بحــي, وال هــو يعلــم, وال هــو 
إلخ ما هنالك من أساليب معروفة يقول هبا ...مستو عىل العرش, وال وال 

الفالسفة وبعض من تأثر هبم من املعتزلـة وعلـامء الكـالم, نقـول هـذا ألن 
 أصــل معناهــا  إن هــذه األلفــاظ وضــعت يف":  هــدانا اهللا وإيــاه قــال− الــشيخ 

 ووجــوده اهللا وعلمــه وحياتــه وســائر صــفاته ليــست "ًهلــذه املعــاين احلــسية 
ًحــسية, وعليــه فــال تطلــق عليهــا كــام قــال إال جمــازا فهــل أحــس الــشيخ أيــن 

َّطوحـــت بـــه كلمتـــه هـــذه? فـــإن كنـــت ال تـــدري  قـــد عرفنـــا معنـــى : فـــأقول...َ
تواء الوجـــود املحـــسوس واحليـــاة املحـــسوسة والعلـــم املحـــسوس واالســـ

املحسوس, فام هو معنى هذه األسامء إذا أضيفت إىل اهللا تعاىل وهو غري 
إنه ال معاين هلا وإنام هي أسامء لـه فقـط كـام تقولـه : حمسوس? فاجلواب

 " املـــذاهب "ًاملعتزلـــة متامـــا كـــام حكـــاه الـــشيخ نفـــسه عـــنهم فإنـــه قـــال يف 
  ): ٣٠٣ص (

ري, وقـالوا إهنـا يشء  نفى املعتزلة الصفات كـام قررنـا وأثبتهـا األشـع"
غـــري الـــذات فقـــد أثبتـــوا القـــدرة واإلرادة والعلـــم واحليـــاة والـــسمع والبـــرص 
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إهنـا غـري الـذات, وقـال املعتزلـة ال يشء غـري الـذات وإن : والكالم, وقالوا
 علـــــيم, وخبـــــري, وحكـــــيم, ": املـــــذكور يف القـــــرآن مـــــن مثـــــل قولـــــه تعـــــاىل

  ."وسميع, وبصري, هو أسامء له تعاىل 
اين هلــا وإنــام هــي كــاألعالم املحــضة املرتادفــة, ولــذلك نعــى ذلــك أي ال معــ

علـــيهم العلـــامء ونـــسبوهم إىل التعطيـــل كـــام هـــو مبـــني يف كتـــب شـــيخ اإلســـالم 
   .وغريه

فهل يلتزم فضيلة الشيخ أبو زهرة ما لزمه من كالمه السابق من التعطيل 
اهللا ًالذي حكى مثله عن املعتزلة فيكـون عـىل ذلـك مـثلهم منكـرا لـصفات 

تعــاىل الثابتــة بــالقرآن والــسنة, أم يرتاجــع عــن تلــك الكلمــة ألهنــا زلــة لــسان 
ًويلتزم املذهب الذي رشحه ابن تيميـة رشحـا لـيس مـن الـسهل االسـتدراك 
عليه فيه, ومنه االستواء; فيؤمن به عىل أنه صفة حقيقية هللا تعـاىل تليـق بـه, 

م والكــالم وال كــام ينبغــي أن يــؤمن كــذلك بجميــع صــفاته عــز وجــل كــالعل
يــرصفها إىل املجــاز فيقــع يف التعطيــل? كنــت أرجــو أن أعتــرب تلــك الكلمــة 
منه زلة لسان صدرت منه, ولكن صدين عن ذلك هو نفسه حيث رأيته قـد 

 بــاملعنى املجــازي وهــو الــسلطان " االســتواء "مــال كــام ســيأيت إىل تفــسري 
يتنبــــه الــــشيخ  بفيــــوض الــــنعم اإلهليــــة دون أن "النــــزول "الكامــــل, وتفــــسري 

 كـام − املسكني أن مثل هذا التفسري الزمه الكفـر ألن متـام حـديث النـزول 
فهـــل الفيـــوض ...أال ...أال هـــل مـــن داع فاســـتجيب لـــه أال :  فيقـــول− يعلـــم 

  .هي التي تستجيب وتغفر وتعطي أم اهللا عز وجل ال رشيك له
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معــه ومجلــة القــول فــيام نقلــه الكــوثري عــن ابــن تيميــة أنــه أراد أن يكــون 
ًنزهيا أديبا غري متأثر بموقف صاحبه الكوثري منه, ولكنه   −  مع األسـف − ً

ًتغلب عليه أثـر الـصحبة فأخـذ يطعـن يف عقيـدة ابـن تيميـة ولكـن تلوحيـا ال 
ًترصحيا كام يفعل صاحبه, وينسب إليه رصاحة ما مل يقله كام تقـدم بيانـه,  ً

ُوال أقول إنه فعل ذلك عمدا كـصاحبه ال; وإنـام أيت  مـن سـوء فهمـه لكـالم ً
ابــن تيميــة رمحــه اهللا تعــاىل, وممــا يؤكــد ذلــك قولــه عقــب مــا ســبق نقلــه مــن 

 وعـىل ذلـك يكـون ابـن تيميـة قـد فـر مـن التأويـل ليقـع يف "كالمه الذي فيـه 
  ): ٢٧٧ص (فقال  ."...تأويل آخر 

 ثم ما املآل وما الغاية من التفـسري الظـاهري أيـؤدي إىل معرفـة حقيقـة "
ـــــه يقـــــول أم ال يـــــؤدي ـــــة " إال إىل متاهـــــات أخـــــرى إن إن : " يعنـــــي ابـــــن تيمي

ولـــه ...إن اهللا لــه وجــه غـــري معــروف املاهيــة : احلقيقــة غــري معروفــة فيقـــول
  ...و...استواء غري معروف املاهية ويد

كذا قال ولعله سبق قلم وإنام أراد (إننا بال شك إذا فرسنا تلك املعاين 
 عىل جمهـوالت يكـون ذلـك التفـسري بتفسريات ال جتعلنا نحمله) األلفاظ

أحــرى بــالقبول مــا دامــت اللغــة تتــسع لــه, ومــا دام املجــاز بينــا فيها;كتفــسري 
بمعنى الـسلطان الكامـل, وتفـسري : القوة أو النقمة, واالستواء: اليد بمعنى

 ذلـك لـيس فيـه أخـذ IQHبفيوض النعم اإلهلية إلخ, وال يعرتض بـأن: النزول
  ."ه ليس فيه أخذ بالظاهر بالظاهر; ألن الذي اختار

                                                 
 . وهو خطأ ظاهر"بأمن": " خمترص العلو": األصل يف )١(
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كذا قال ولو أردنا أن نبني ما حتته من اخلطأ والبعد عـن جـادة الـصواب 
الذي ال جيوز أن يقع فيه عـامل مثلـه لطـال بنـا املقـام أكثـر ممـا تتحملـه هـذه 

  : املقدمة, ولكني أقول للشيخ كلمة موجزة
و صـفة هللا أال يكفيك يا فضيلة الشيخ مآال وغاية أن تفهم أن االستواء ه

غري صفة النزول, وأن هذه الصفة غري صفة الـسيطرة واإلنعـام وهكـذا,كام 
 أن تعتقــد أن صــفة الــسمع غــري صــفة البــرص وأهنــام −  فــيام أرجــو − يكفيــك 

غري صفة العلم, وأن ال تعطلهام وتنكر وجودمها بتأويلك إيامها بام يعود 
ة, وإن كـان كثـريون إىل أن املراد هبام صفة العلم كام يقوله بعض املعتزلـ

منهم ينكرون مجيع صفات الذات هللا تبـارك وتعـاىل كـام نقلنـاه عـنهم فـيام 
  سبق? 

بـــىل إنـــه يكفيـــك هـــذا, وإال فـــام الفـــرق بـــني تفـــسرينا تبعـــا للـــسلف هلـــذه 
الــصفات عــىل ظاهرهــا مــع اعتقــاد أن حقيقتهــا ال يعلمهــا إال املتــصف هبــا 

 −  فــــيام أظــــن−  وإيامنــــك ًســــبحانه وتعــــاىل; وبــــني إنكــــارك االســــتواء مــــثال
ًبتفـــسرينا لـــسائر الـــصفات ككونـــه حيـــا قـــديرا مريـــدا حكـــيام  ً إلـــخ صـــفاته ...ً

ًتعــاىل تفــسريا هلــا عــىل ظاهرهــا دون تأويــل أيــضا مــع اعتقــاد أن حقيقتهــا ال  ً
  يعلمها إال اهللا? 

أن كـل عاقـل مـن أهـل العلـم ال بـد مـن أن يـسلم : الذي أعتقده وأقطع بـه
ًهـذا وهـذا أبـدا; إذ الكـل يعـود إىل صـفات ذات اهللا تعـاىل, بأنه ال فرق بـني 

فكام أننا نؤمن بذاتـه تعـاىل دون أن نعلـم كنههـا وحقيقتهـا, فكـذلك القـول 
يف صــفاته ســبحانه وال فــرق, وإذا كــان األمــر كــذلك فإمــا أن يــؤمن الــشيخ 
معنا بحقائق الصفات ومنها االستواء عىل ما رشحنا, وإما أن يتأوهلا كلها 

زم بإنكــار وجــود اهللا تعــاىل; ألنــه ال يعــرف حقيقتــه, وكــل مــا ال وبــ َذلك يل ــ ْ ُ
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يعــرف حقيقتــه كاالســتواء فهــو يتأولــه, وهــذا مــا وقــع فيــه الباطنيــة وكثــري مــن 
الفالسفة وقارب ذلك املعتزلة ومن تأثر هبم من علامء الكـالم كـام فـصل 

 عـن اإلسـالم ذلك شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل يف كتبه الكثـرية جـزاه اهللا
  .ًخريا
  ).٦٤- ٣٨ص"(خمتصر العلو"



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ١٩٥ 

z٦٠x א
א 

 ]:"العلو"قال الذهبي يف [
 عبـد نبأناأ :الزنجاين ىلإ له رسالة يف احلافظ الوليد بن منصور أبو قال
 أيب نبــ فــرجع أبــو أنبأنــا ,العــالء أبــو احلــافظ أنبأنــا ,انَّحــرِب احلــافظ القــادر
 :قولـــه عـــن ســـئل وقـــد اجلـــويني املعـــايل أبـــا ســـمعت :قـــال ,احلـــافظ عـــيل
 يتخـبط وجعـل ,عـرش وال اهللا كـان فقـال ﴾اسـتوى العـرش عىل الرمحن﴿

 مـــن للـــرضورات عنـــدك فهـــل إليـــه أرشت مـــا علمنـــا قـــد :فقلـــت ,الكـــالميف 
 قال ما :فقلت ?اإلشارة هبذه تعني وما ,القول هبذا تريد ما :فقال ?..حيله
 يلتفــت ال قــصد باطنــه مــن قــام لــسانه يتحــرك أن قبــل إال ربــاه يــا قــط رفعــا
 ?حيلـة مـن عنـدك الرضوري القصد هلذا فهل ,الفوق يقصد يرسة وال يمنة
 األسـتاذ فـرضب ,اخللق وبكى وبكيت ,والتحت الفوق من نتخلص فنبئنا
 وصـارت وانخلـع عليـه كـان مـا وخـرق ,ياللحرية وصاح الرسير عىل بكمه
 ,احلــــــرية احلــــــرية حبيبــــــي يــــــا :إال جيبنــــــي ومل ونــــــزل ,املــــــسجد  يفقيامــــــة

 حريين يقول سمعناه يقولون أصحابه ذلك بعد فسمعت.الدهشة والدهشة
 ستون وله ,وأربعامئة وسبعني ثامن سنة يف احلرمني إمام تويف ,اهلمداين

  .ذكاء يتوقد والفروع األصول يف العلم بحور من وكان ,سنة
  ]:" العلوخمترص"قال اإلمام يف [
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ظ, وأبـو جعفـر اسـمه اَّـفُوإسناد هـذه القـصة صـحيح مسلـسل باحل: قلت
, وقــد )٥٣١(حممــد بــن أيب عــيل احلــسن بــن حممــد اهلمــداين مــات ســنة 

  ." الشيخ العارف "بـ) ٤/٤٤ (" جمموعة الفتاوى"وصفه ابن تيمية يف 
ويبـــــدو يل أن هــــــذه احلــــــرية كانــــــت قبــــــل اســــــتقرار عقيــــــدة أيب املعــــــايل 

ـــــل لعلهـــــا كانـــــت املنطلـــــق إىل هـــــذا اجلـــــوين ي عـــــىل املـــــذهب الـــــسلفي, ب
, IQH" الرسـالة النظاميـة "االستقرار الذي أبان عنه فـيام سـبق مـن كالمـه يف 

وما أشبه حاله بحال أبيه العالمة أيب عبد اهللا بن يوسف اجلويني, فقد كان 
  وســواها مــن مــسائل" االســتواء "ًبرهــة مــن الــدهر متحــريا يف هــذه املــسألة 

الصفات, بسبب تأثره بعلم الكالم الذي تلقاه عن شيوخه, ثـم اسـتقر أمـره 
 عىل العقيدة السلفية فيها, كام رشح ذلك هو نفسه أحسن – واحلمد هللا –

 وهــي مطبوعــة " إثبــات االســتواء والفوقيــة "الــرشح يف رســالته القيمــة يف 
) ١٨٧ − ١٧٠ص  (" جمموعــة الرســائل املنرييــة "يف املجلــد األول مــن 

وإين ألستغرب كيف فات ذكر هذا اإلمـام عـىل احلـافظ الـذهبي يف مجلـة 
هــؤالء األئمــة اإلعــالم الــذين قــالوا بقــول الــسلف يف هــذه املــسألة اهلامــة, 

  . من ال ينسى َّلَولكن ج
  .)٢٧٧ص"( خمتصر العلو"

                                                 
ء هللا تعــاىل والــرد  إثبــات صــفة االســتوا"موســوعتنا هــذه حتــت بــاب يف  أثبتنــا كالمــهوقــد) ١(

أن إثبـات الـصفات هللا يـستلزم التـشبيه, مـع : والرد عىل شبهة املعطلـة عىل من أنكر ذلك
 .."نقل مهم عن اإلمام اجلويني حول ذلك كله
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z٦١x A
א@אא؟א

א 
 هناك استفسار ألين قرأت أنا يف كتاب املدعو السقاف, قرأت يف ,فضيلة الشيخ: سؤال

أن اإلمـام الـذهبي رمحـه اهللا قـد ألـف كتابـه العلـو وهـو يف العـرشينات مـن : املقدمة أنه يقـول
 ...عمره, فهل صحيح 

ذا ًم وزنـا هلــِقُبارك اهللا فيك, أنا قلت لك يف السيارة ال ت!  يا أخي:الشيخ
هـــذا رجـــل دجـــال, إذا كـــان ألـــف هـــذا الكتـــاب يف أول أمـــره وهـــل ..الرجـــل

مات عنه وهو راض عنه أم منكر له? هذا كله تركيب كالم من أجل توهيم 
  ..هذا رجل كذاب!  يا أخيًام هلذا وزنِقُعىل العوام, ال ت

  , هل يصح نسبته إىل »دفع شبه التشبيه«: ً هناك كتاب طبع حديثا:مداخلة
  وزي?ابن اجل
 مع األسف النسبة إىل ابن اجلوزي صـحيحة, وابـن اجلـوزي مـن :الشيخ

مجاهري احلنابلة يف الصفات أشعري, ثم جاء هذا السخاف ..بني احلنابلة
كام يقولون عندنا يف الشام, وعلق عليه ! هذا فطبع هذا الكتاب عىل كيفه

جلـــوزي تعليقـــات زاد يف الطـــني بلـــة ويف الطنبـــور نغمـــة, وكلـــام جـــاء ابـــن ا
بنقل عن بعض احلنابلة املتأخرين وضع هـو الـسخاف يف طبعتـه اجلديـدة 
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املجـسم, فالـذي ال يعـرف ..ًفالن مثال ابن أيب يعىل املجـسم: بني هاللني
احلقيقــة يتــوهم أن هــذه الــصفة مــن املؤلــف, وهــو ابــن اجلــوزي بيــنام هــو 

ًهـــو حـــرش عديـــدا مـــن هـــذه ..الـــذي طبـــع هـــذا الكتـــاب, وهـــو الـــسقاف هـــذا
ًكلامت يف ترمجة كثري من احلنابلة تضليال أيضا للعوامال ً.  

الكتاب صحيح النسبة إىل ابن اجلـوزي, لكـن ابـن اجلـوزي لـه كلـامت 
ً خيـــــالف كثـــــريا ممـــــا ذكـــــره يف هـــــذا " زاد املـــــسري"بــــــيف تفـــــسريه املـــــسمى 

  .الكتاب
 شــيخ , اهللا يبــارك فــيكم أســتاذي, فــضيلة الــشيخ حــول هــذا:عــيل حــسن
عن ابن اجلـوزي أنـه رجـع إىل » تعارضال ءيف در«ية ينقل اإلسالم ابن تيم

االنتــــــصار «عقيــــــدة الــــــسلف يف آخــــــر عمــــــره وذلــــــك يف كتــــــاب لــــــه ســــــامه 
ً, وهنــــاك كتــــاب شــــيخنا طبــــع قريبــــا منــــذ نحــــو عــــرش »ألصــــحاب احلــــديث

  ..جمالس يف اآليات املتشاهبة : سنوات يف مرص, عندي منه نسخة اسمه
   له?:الشيخ
ً يرسد فيه عقيدة السلف متاما, ولعل هـذا شـيخنا  البن اجلوزي,:مداخلة

بعد ما كتب له أبو إسحاق العلفي وهو أحد معارصيه كام ينقل ابـن رجـب 
ًيف ذيـــل الطبقـــات كتـــب لـــه رســـالة يعاتبـــه فيهـــا, وهـــي رســـالة قويـــة جـــدا يف 

كيـف ختـالف املـنهج ..كيف ختـالف إمامـك: احلقيقة ويشتد عليه, فيقول
فلعــل رجوعــه أثــر عــن ذلــك اإلنكــار : ا, يعنــيفلعــل هــذ..كيــف كــذا..احلــق

  .الذي حصل يف عرصه
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 هذا الكتاب أوىل أن يقال بأنه ألفه ابن اجلـوزي يف حداثـة علمـه :الشيخ
ثــم رجــع عنــه, وهـــذه فائــدة ســجلت واحلمــد هللا, لكـــن أنــا رأيــت لــه بعـــض 

  ..الكلامت يف تفسريه خيالف فيها ما ذكره 
ُّ﴾ يرد ÜÇ@å»ŠÛa@@ôìna@ŠÈÛa@ó@﴿االستواء مسألة  :مداخلة  عىل مـنفيها َ

  .يفرس االستواء باالستيالءل االستواء باالستيالء, بينام هناك َّأو
  إن .. . التـي سـتخرجوهـذا أنـا ذكرتـه يف بعـض تعليقـايت!  هـو هـذا:الشيخ
  .شاء اهللا

 الــسقاف يف مقدمــة هــذا الكتــاب مــن رد قــرره فــضيلة الــشيخ مــا :مداخلــة
  يدة, ما تعليقكم عىل هذا األمر?خرب اآلحاد يف جمال العق

  ..ً أيضا هذا :الشيخ
  . شيخنا اآلن يتعقب هذا الكالم كلهمشهورأخونا  :عيل حسن

 من قديم يف أن حديث اآلحـاد تثبـت عتانن مطبوا نحن لنا رسالت:الشيخ
بـــه العقيـــدة, والـــرد عـــىل املنكـــرين لـــذلك, فـــإذا تيـــرس لكـــم االطـــالع عليـــه 

  .هذه الدعوى الباطلة, نعمفيكون القضاء املربم عىل 
  )٠٠: ٥٣: ٧٩٥/١٤"(اهلدى والنور "
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z٦٢x  
אאא

 
 إىل  )١(»اللهـم أسـألك بكـل اسـم هـو لـك«: ص حديث الرسـول :السائل

فهل هـذا يعنـي » أو علمته أحد من خلقك«: هناية احلديث, إىل أن قال فيه
ه الكلمــة, وهــل هــذا يعنــي أن هنــاك مــن اخللــق مــن يعلــم نريــد توضــيح هلــذ

  بأسامء خيتص اهللا عز وجل هبا أحد من الناس?
أو اسـتأثرت «:  ال ليس هذا معنى احلديث; ألنه جاء يف فيام بعـد:الشيخ

مـــا اســـتأثر بـــه يعلمـــه أحـــد, لكـــن هنـــاك احلـــديث : فلـــيس معنـــى» بــه بعلمـــك
ًال يف ســـنن الرتمـــذي ًالـــذي جـــاء يف الـــصحيحني خمتـــرصا, ثـــم جـــاء مفـــص

وغـــريه, التفـــصيل ال يـــصح, أمـــا املختـــرص فهـــو الـــصحيح, وهـــو قولـــه عليـــه 
ًإن هللا تــسعة وتــسعني اســام مائــة إال واحــدا مــن أحــصاها «: الــصالة والــسالم ً

فأســامء اهللا عــز وجــل التــي يرتتــب عــىل إحــصاءها هــذا الوعــد » دخــل اجلنــة
وتسعون, لكـن هـذا الصادق, وهو أن يدخل اجلنة من أحصاها فهي تسعة 

  .ًال يعني أن أسامء اهللا عز وجل حمصورة يف تسعة وتسعني اسام
  :بأن أسامء اهللا عز وجل تنقسم إىل قسمني: نستطيع أن نقول

                                                 
 ).١/٣٣٧ ("الصحيحة" )١(
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قسم استأثر به عز وجل بعلمه اخلاص الذي ال يشاركه فيه أحد, وقسم 
 فـاهللا )٢٥٥:البقرة(﴾či@bÛg@čéčàÜčÇ@žåčß@đõžïfl’či@flæìİîčzŽí@üflë@flõbfl‘@bflà@@@@@﴿: مما علمه للناس

  :عز وجل هذا القسم الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إىل قسمني
قــــسم يــــشرتك فيــــه عامــــة املــــسلمني مــــن خواصــــهم مــــن علامئهــــم, فهــــي 
ًالظاهرة يف بعض نصوص األحاديث الصحيحة فضال عن القرآن الكريم, 

ها إال مـن كـان عـىل لكن هناك أسامء أخرى ال يشرتك كل الناس يف معرفت
ًأو علمتــه أحــدا مــن خلقــك": ســعة وبــسطة مــن العلــم, فهــذا هــو املقــصود َّ" 

  ًوليس مما استأثر به هو تبارك وتعاىل, وضح أظن اآلن املراد متاما?
 فهـذا االسـم إلثباتـه )١(»ـَّيـا حنـان يـا منان«: هناك حديث يقول: ًيعني مثال

ًســـم أوال, ثـــم ينبغـــي أن ينبغـــي أن نعـــرف احلـــديث الـــذي جـــاء فيـــه هـــذا اال
ا أم ال? هــــل كــــل النــــاس : نعــــرف ــــهــــل هــــذا احلــــديث ثابــــت وصــــحيح ثاني ً

مـن وقـف عـىل هـذا احلـديث : ًال, فـإذا: يشرتكون يف معرفة هذا? اجلواب
ثــم تبــني صــحة هــذا احلــديث عــرف أن مــن أســامئه تبــارك وتعــاىل, احلنــان 

ري; ألن هـــذه إنـــه ســـميع وبـــص: املنـــان, أمـــا الـــذين ال علـــم عنـــدهم فيقولـــون
األســامء مبثوثــة يف آيــات كثــرية فيــشرتك يف معرفتهــا كــل النــاس, أمــا بعــض 
األســامء التــي وردت يف بعــض النــصوص مــن الــسنة وقــد يكــون يشء مــن 
  .ًذلك أيضا يف القرآن فيختص بمعرفة ذلك بعض اخلاصة من أهل العلم

  .ًهذا الذي يعني به احلديث الذي ذكرته آنفا

                                                 
 ).٤٨٢٤رقم ("ضعيف اجلامع" )١(
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بالنــــسبة ألســــامء اهللا وقفــــت عــــىل أربــــع مؤلفــــات .. هنــــاك نقطــــة:مداخلــــة
صغرية لبعض العلامء املعارصين من جهة, فحـرصت األسـامء املوجـودة 

مــن هــذا مــن هــذا كــل واحــد عنــده زيــادة أســامء, : وجــدهتم خمتلفــني يعنــي
وهــذا ال يــأيت بــبعض األســامء, فلــام مجعــت األســامء وجــدت مائــة وســبعة 

ً أيــضا دليــل عــىل أن بعــضهم علــم هــذا...عــرش, كلهــم وقفــوا عــىل صــحتها 
  ..وبعضهم 
هذا ينبغي أن نالحظ أن الـذين :  هذا صحيح, لكن عىل كل حال:الشيخ

  ذكروا بعض األسامء هل ذكروا أدلتها?
  . نعم:مداخلة
ذ يكــــون املالحظــــة يف حملهــــا, :الــــشيخ ــــ ومــــن الــــسنة الــــصحيحة, فحينئ ٍ

  .ديثلكنهم قد يذكرون بعض األحاديث, وقد ال تصح هذه األحا
  ) ٠١:٠٨:٠٤ /٣٠" (– األثر –فتاوى جدة "
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z٦٣x ؟אא 
روى اإلمام مسلم رمحه اهللا عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن : كالم السائل, قال: سؤال

هــل جيــوز تــسمية اهللا تعــاىل : قــال الــسؤال» ًأن اهللا طيــب ال يقبــل إال طيبــا«: صرســول اهللا 
  سامئه تعاىل?بالطيب واعتباره من أ

  الطيب, كام جاء يف هذا احلديث يف صحيح مـسلم, :  نعم, يقال:الشيخ
ا« ًيظهـــر أن هـــذه صـــفة وليـــست اســـام علـــام » ًـــإن اهللا طيـــب وال يقبـــل إال طيب ً

ًيوصف ربنا عز وجـل هبـذه الـصفة وال يطلـق عليـه اسـام, هـذا هـو اجلـواب 
  عن السؤال, أنت السائل?

  . نعم:مداخلة
  ا آخر?ً تريد شيئ:الشيخ
  هل يشتق من الصفات أسامء هللا عز وجل?: ً أريد يا شيخ أيضا:مداخلة
  . ال:الشيخ
  .هذه صفة مشتق منها اسم!  طيب:مداخلة
   وما هي?:الشيخ
  . إن اهللا طيب, صفة هللا عز وجل:مداخلة
  .نصفه لكن ال نسميه ...:الشيخ
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ًسا إن مـــن أســـامء; ألين حـــرضت جملـــ: ال نقـــول:  ال نـــسميه, أي:مداخلـــة
ألحد املشايخ فكان يطلب فوائد مـن هـذا احلـديث, فـذكر أحـد اجلالـسني 

نستفيد من هذا احلديث أن اهللا عز وجل يسمى : من الطلبة هبذا اللفظ قال
يا شـيخ, هـل هـذا صـحيح, يـشتق مـن : بالطيب, فسألت هذا الشيخ قلت له

  ....نعم, يسمى اهللا عز وجل بالطيب, : الصفة اسم? قال
الطيـب, كـام جـاء يف بعـض األسـامء كنـا نـسميه, لكـن : و قالل ...:الشيخ

  .هو جاء هناك صفة هللا عز وجل, فهو صفة
  .ً من اخلطأ أن يطلق اسام:مداخلة
ً نعم, اسام هكذا مفردا ال:الشيخ ً.  

  ) ٠٠:٠٤:٢٨/أ٤١"(رحلة النور"
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z٦٤x אאא
،א?א?

א؟ 
ŽêìŽÇž…bÏ@ófläžŽzÛa@Žõbflàžþa@čéÜčÛflë@@@﴿: يف قولــه تعــاىل: هنــا يقــول الــسائل:  مداخلــة

bflèči﴾)ومعلوم أن أسامء اهللا توقيفية لكن نجد بعض السلف كابن منده يف كتابه )١٨٠:األعراف 
ÙğiflŠči@óÐ×flë@@@﴿ :قـال تعـاىل...التوحيد جيعل من أسامء اهللا صفات هللا جاءت عـىل وزن 

aĆč–flãflë@bĆíč…bflç﴾)كام جاء عن اإلمام أمحد يا دليل احلائرين, وذكره "الدليل"  و)٣١:الفرقان َ
 شيخ اإلسالم, فام الضابط يف ذلك لديكم?

 هو مـا جـاء يف الـسؤال أسـامء اهللا توقيفيـة, فـال يـشتق هللا عـز وجـل :الشيخ
فالتوقف يف هـذا املوقـف أهـم اسم من صفة تكون ثابتة له تبارك وتعاىل, 

يشء فــــيام أنــــه يتعلــــق يف ذات اهللا تبــــارك وتعــــاىل, فــــال جيــــوز مناداتــــه وال 
تسميته إال بام ثبت ذلك يف السنة, اللهم إال إذا جرى عىل لسان أحد لفظ 
ومل يلتزمه فال بأس من وراء ذلك; ألن املعنى من حيث داللة العمومـات 

 وتعـاىل دليـل احلـائرين, ولكـن مل يـأت من األدلة فهو صحيح, فـاهللا تبـارك
هـــذا يف أســـامئه تبـــارك وتعـــاىل ال يف الكتـــاب وال يف الـــسنة فـــاألوىل عـــدم 

اهللا موجود, وهـذا تعبـري عـن حقيقـة قائمـة ووجـوده : ًقيامه, نحن نقول مثال
ليس كوجود املخلوقات لكن ليس من أسامئه تعاىل أنه موجود, كـام أننـا 

ملني أنــه ســخي لكــن ال نــسميه; ألنــه لــيس مــن قــد نقــول بالنــسبة لــرب العــا
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أسامئه السخي وإنام هو الكريم وعىل هذا نلتزم الوقف يف أسامئه تبـارك 
  .وتعاىل, نعم

 السؤال ما الضابط من ناحيـة مـا ورد يف الـسؤال عـىل وجـه اسـم :مداخلة
  الفاعل مثل هادي هل نجعلها أسم من أسامء اهللا تعاىل هادي اهلادي?

  ...ً يأت ما ينفي ذلك فال أرى مانعا يف ذلك إذا مل:الشيخ
  )٠٠:٠٤:٢٦/ب٣١"(رحلة النور"
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z٦٥x אא
א 

 ]:صقال رسول اهللا [
 إال فتنتــه ً صــاحلاً إن هــذا احلــي مــن مــرض, ال تــدع هللا يف األرض عبــدا"

ع ذنـب تلعـة , فيذهلا حتى ال متنـوأهلكته حتى يدركها اهللا بجنود من عباده
".  

  ]:قال اإلمام[

 لترضبن مرض عباد اهللا حتى ال يعبـد ": و للحديث شاهد بنحوه, ولفظه
أخرجـه أمحـد  ."هللا اسم, وليرضبنهم املؤمنون حتـى ال يمنعـوا ذنـب تلعـة 

حــدثنا خلــف بــن الوليــد حــدثنا عبــاد بــن عبــاد عــن جمالــد ): ٨٧ −  ٣/٨٦(
وهـــذا : قلـــت.ري مرفوعـــا ابــن ســـعيد عـــن أيب الــوداك عـــن أيب ســـعيد اخلــد

 "إسناد ضعيف, رجاله ثقات غري جمالد بن سعيد, وليس بالقوي كـام يف 
 رواه "): ٧/٣١٣ (" جممــــــع الزوائـــــــد "وقــــــال اهليثمـــــــي يف  ."التقريــــــب 

أمحد, وفيه جمالد بن سعيد, وثقه النسائي, وضعفه مجاعة, وبقيـة رجالـه 
ليس بالقوي, كام : رىإنام وثقه النسائي مرة, وقال مرة أخ: قلت ."ثقات 

ــــه " التهــــذيب "يف  , وقــــال " الــــضعفاء واملرتوكــــون", وقــــد أورده يف كتاب
   ." كويف ضعيف "): ٥٥٢رقم (
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, وقــد تابعــه إبــراهيم بــن " التعجيــل "و خلــف بــن الوليــد ثقــة مــن رجــال 
 وليـــــرضبنهم ": حـــــدثنا عبـــــاد بـــــن عبـــــاد بـــــه دون قولـــــه: زيـــــاد, ســـــبالن قـــــال

) ١/٢١٠/٣٤٢ (" أصــول الــسنة "لكــائي يف أخرجــه الال ."..املؤمنــون 
 ":  ألمحـــــد وحـــــده, ووقـــــع فيـــــه" اجلـــــامع الكبـــــري "وعـــــزاه الـــــسيوطي يف .

 حتــى ال يعبــد هللا ":  عــىل الناســخ قولــهَّ, فكأنــه حتــرف" د اهللاَُــعبُحتــى ال ي..
ــــِعواســــتدل بــــه الاللكــــائي عــــىل أن االســــم واملــــسمى واحــــد, ون ."اســــم   َمْ

  .واهللا أعلم .الدليل لو صح هبذا اللفظ 
  ).٥٨٠- ٥٧٩، ٦/١/٥٧٦"(الصحيحة" 
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z٦٦x אא؟ 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [
إن هللا تـــسعة وتـــسعني اســـام, مائـــة غـــري واحـــد, مـــا مـــن عبـــد يـــدعو هبـــذه «

هو اهللا الذي ال إله إال هو : األسامء إال وجب له اجلنة, إنه وتر حيب الوتر
» الرشـيد الـصبور: إىل قولـه...لك, القدوس, السالم الرمحن الرحيم, امل

.  
  ).ضعيف(
  ]:قال اإلمام[

 مــــن طريــــق أيب العبــــاس) ١٠/٣٨٠ (" احلليــــة "أخرجــــه أبــــو نعــــيم يف 
 وكــان مــن − حــدثنا أمحــد بــن عبــاد بــن ســلم : القاســم بــن القاســم الــسياري

حــــدثنا عبــــد اهللا بــــن عبيــــدة : حــــدثنا حممــــد بــــن عبيــــدة النافقــــاين: − الزهــــاد 
حدثنا سورة بن شداد الزاهد عن سفيان الثـوري عـن إبـراهيم بـن : العامري

أدهــــم عــــن موســــى بــــن يزيــــد عــــن أويــــس القــــرين عــــن عــــيل بــــن أيب طالــــب 
  .هريرة   مثل حديث األعرج عن أيب": مرفوعا, وقال يف آخره

وحديث الثوري عن .حديث األعرج عن أيب هريرة صحيح متفق عليه 
وحديث األعرج الذي أشار إليه أبـو : قلت ."له إبراهيم فيه نظر, ال صحة 

 إلخ, وال فيه رسد األسـامء, "... ما من عبد "نعيم واملتفق عليه; ليس فيه 
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 ختــــريج "وإنــــام جــــاءت األســــامء يف بعــــض الطــــرق الواهيــــة كــــام بينتــــه يف 
  ) .٢٢٨٨ ("املشكاة 

  ).٧٧- ٦/٧٦"(الضعيفة"
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z٦٧x א
WAא؟

@א؟ 
 ما مدى صحة حديث حتديد أسامء اهللا?! فضيلة الشيخ:  سؤال
  :املقصود حرص أسامء اهللا, هناك روايتان!  حتديد:الشيخ

: ضــعيفة, أمــا الروايــة الــصحيحة: روايــة صــحيحة, واألخــرى: إحــدامها
يـرة ريض فام أخرجه البخاري ومـسلم يف صـحيحيهام مـن حـديث أيب هر

ــــه قــــال ًإن هللا تــــسعة وتــــسعني اســــام مائــــة إال «: صقــــال رســــول اهللا: اهللا عن
] أمــــا احلــــديث..[ هــــذا هــــو الــــصحيح »ًواحــــدا مــــن أحــــصاها دخــــل اجلنــــة

  :املذكور يف سنن الرتمذي وغريه من كتب السنة له علتان
أن السند يف هذه الزيادة التي فيها عدد األسامء ال يصح, : العلة األوىل

: م الصحة فهو خمالف للحديث الصحيح حيث اقتـرص عـىل قولـهومع عد
 ثم مل يذكر تلك الزيادة, فـيمكن »ًمائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة«

  .اعتبار هذه الزيادة زيادة شاذة
دها فمـــنهم مـــن : ويشء آخـــر ِّأن هـــذه األســـامء ختتلـــف الروايـــات يف ع ـــ َ

ور يف هـذا احلـديث ًيذكر اسـام بـدل اسـم آخـر, ولـذلك هـذا الفـضل املـذك
احلقيقــة لــيس املقــصود بــه أن حيفــظ يف » مــن أحــصاها دخــل اجلنــة«: وهــو
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اإلنــــسان هــــذه األســــامء املــــرسودة يف بعــــض املــــصنفات كالرتمــــذي, وإال 
ًلكــان دخــول اجلنــة ميــرسا بيــنام ذلــك عــىل خــالف احلــديث الــصحيح, أال 

نـــار حفـــت اجلنـــة باملكـــارة وحفـــت ال«: وهـــو قولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم
ًفــأي مكــروه يف أن حيفــظ اإلنــسان تــسعة وتــسعني اســام يف  )١(»بالــشهوات
  !كتاب ما?

نحن ليس عندنا دليل من السنة عىل أن املـسلم إذا قـرأ القـرآن مـن أولـه 
إىل آخره دخل اجلنـة, فكيـف يعقـل أن يكـون يف الـسنة مثـل هـذا التكليـف 

ًني اســـام اليـــسري ويكـــون لـــه ذلـــك األجـــر العظـــيم, مـــن أحـــىص تـــسعة وتـــسع
مسطورة يف كتاب دخل اجلنة, لـيس هـذا هـو املقـصود, أنـا أعتقـد أن كبـار 
ًأهــــل العلــــم باحلــــديث وبتتبــــع طــــرق احلــــديث نــــادر جــــدا مــــن وفــــق هلــــذا 
اإلحصاء الذي ربط به دخول اجلنة; ألن املقصود هبذا اإلحصاء هـو تتبـع 

ًوال,  أصأســامء اهللا تبــارك وتعــاىل يف كتــاب اهللا ويف أحاديــث رســول اهللا
ثــم الوقــوف عنــد هــذا العــدد, وهنــا الدقــة يف املوضــوع والــصعوبة التــي إذا 

  .قام بتحقيق هذا األمر مسلم ما كان أن جوزي بدخول اجلنة
ًإن هذا احلديث ال يعني أنه ليس هللا من األسامء إال تسعة وتسعني اسام 

أســألك «: لــيس هــو املقــصود ألنــه قــد جــاء يف بعــض األحاديــث الــصحيحة
» سم هو لك سـميت بـه نفـسك أو اسـتأثرت بـه يف علـم الغيـب عنـدكبكل ا

فهنــاك اســتئثار مــن اهللا عــز وجــل لــبعض األســامء ال يعرفهــا النــاس, فأســامء 
مـن «: ًاهللا أكثر من تسعة وتسعني اسام لكن األسامء التي هلـا هـذه الفـضيلة

                                                 
 ).٧٣٠٨رقم ("مسلم" )١(
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مائـة إال «: ً هي تسعة وتسعون اسام وأكد ذلـك بقولـه»أحصاها دخل اجلنة
 فاملقصود أن من استخرج هذه األسامء من كتاب اهللا ومن حديث »ًاحداو

ًرســول اهللا بطلــب وصــرب وثبــات ثــم وفق إىل ذلــك فقــد دخــل اجلنــة يقينــا,  ــ ِّ ُ
ومن أين لنا أن نعرف ذلك? ال سبيل إىل ذلك وإنام فيـه احلـض عـىل هـذا 

  .العمل العظيم
 قام بتتبع وإحصاء ًوأنا فيام علمتم مل أجد أحدا من علامء املسلمني قد

بتتبــع األحاديــث وإحــصاء األســامء احلــسنى كــام فعــل احلــافظ ..األحاديــث
ابن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري, ومع ذلك وجدناه يرتدد بـني أن 
يكون هذا االسم مكان هذا االسـم أو العكـس, املهـم أن أسـامء اهللا تبـارك 

ً منهــا إحــصاء مبنيــا وتعــاىل أكثــر مــن مائــة ولكــن مــن أحــىص تــسعة وتــسعني ً
ق لـــذلك العمـــل فكـــان صعـــىل كتـــاب اهللا وعـــىل حـــديث رســـول اهللا ـــ ووف ِّ ُ

  .ًذلك بشريا له لدخول اجلنة, غريه
العمــــل هبــــا ومعرفــــة حقيقــــة :  شــــيخ هــــو يقــــول اإلحــــصاء, يعنــــي:مداخلــــة

  .معانيها والعمل هبا
  . هذا من متام اإلحصاء, نعم:الشيخ

  )٠٠:٠٠:٠٠/أ١٧) (٠٠:٤٢:٢٧/أ١٧"(رحلة النور"
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مجـع الـرقم يف : يتكون يف الكفني الرقم تسعة وتسعني, يعنـي: يقول] بعضهم: [السائل

تـسعة : خطني يف الكف األيمن بعدد ثامنية عرش, ويف األيرس بواحد وثامنني, جمموعهام
هــذه أســامء اهللا احلــسنى, وبعــض النــاس يقــرؤون الكــف, فــام حكــم :  يقــولوتــسعني, وهــي

 ذلك?
 هــذا ممــا ال يلتفــت إليــه; ألن أســامء اهللا احلــسنى أكثــر مــن تــسعة :الــشيخ

ًوتسعني اسام, واحلديث الذي جاء يف صحيح البخاري ومـسلم مـن قولـه 
ًإن هللا تــــسعة وتــــسعني اســــام مائــــة إال واحــــدا «: عليــــه الــــصالة والــــسالم مــــن ً
أنــه لــيس هللا تبــارك وتعــاىل : فهــذا احلــديث ال يعنــي» أحــصاها دخــل اجلنــة

: ًأن هذه التسعة وتسعني اسام من أحصاها, أي: أسامء أخرى, وإنام يعني
مــن اســتخرجها مــن الكتــاب والــسنة وعمــل بمعانيهــا فكــان ذلــك بــشارة لــه 

 صبدخول اجلنة, وإال فقد جاء يف بعض األحاديـث الـصحيحة أن النبـي
ل ربه بكل اسم سمى به نفسه أو علمه بعض خلقه, أو استأثر هو تبارك سأ

وتعـــاىل بعلمـــه, فأســـامء اهللا عـــز وجـــل ليـــست حمـــصورة هبـــذا العـــدد الـــذي 
  ..زعم
  )٠١:٢٨:٥٧/ب ٢٦" (– األثر –فتاوى جدة "
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 ? ..ًحديث التسعة وتسعني أسام] حال: [سؤال
  ]ضعيف.[ديث الذي فيه تفصيل األسامء هو احل:الشيخ

  . نعم:مداخلة 
  . أي نعم, أما بدون التفصيل ففي صحيح البخاري:الشيخ

ًثم باإلضافة إىل الضعف يف سـنده يف اخـتالف كثـري جـدا يف الروايـات 
وايــات يــذكر بعــض يف حتديــد هــذه األســامء التــسعة والتــسعني, فــبعض الر

  .األسامء وروايات أخرى يف نفس احلديث أسامء أخرى
  . اضطراب:مداخلة
   .نعم :الشيخ

  )٠٠: ٠٦: ٠٦/ ٦٥٣"(اهلدى والنور"
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ْعن ِأبى َ َهريرة َ َ َْ ِعن ُ ِّبىَّالن َـ َقال ص ِـ َّإن« َـ ِ ِ َّ ًتسعة هللاِ َ ْ َوتسعني ِـ ِ ِْـ ًاسام َ ًمائة ْـ َـ َّإال ِ ِ 
ًواحدا ِ ْمن َ َأحصاها َ َ ْ َدخل َ َ َاجلنة َ َّ َ ٌوتر, واهللا ْ ْ ُّحيب ِ ِ َالوتر ُ ْ ِ ْ«.  

 ]:قال اإلمام[
واملـــــــراد .»...مـــــــن أحـــــــصاها , ًمائـــــــة إال واحـــــــدا« :ويف روايـــــــة ملـــــــسلم

 عــــــىل مــــــا هــــــو الــــــراجح عنــــــد  كــــــام يف الروايــــــة األوىل حفظهــــــابإحــــــصائها
  .املحققني

 وإنـــام القـــصد أن , ولـــيس عـــدد التـــسعة والتـــسعني حلـــرص أســـامء اهللا هبـــا
وهلــذا جــاء يف احلــديث , هــذه التــسعة والتــسعني مــن أحــصاها دخــل اجلنــة

 ,أو أنزلتــه يف كتابــك, أســألك بكــل اســم لــك ســميت بــه نفــسك« :الــصحيح
وهــو , » علــم الغيــب عنــدكأو اســتأثرت بــه يف, ًأو علمتــه أحــدا مــن خلقــك

  ) .١٩٧( رقم " األحاديث الصحيحة"خمرج يف 
 .)٤٨٨ ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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هـــل تظـــن أن املمكـــن لعـــامل حمقـــق أن يتوصـــل إىل حتليـــل الـــصفات التـــسعة : ســـؤال
 والتسعني?
لكــن يــستطيع أن حيــيص األســامء احلــسنى,  بالتحديــد ال يمكــن, :الـشيخ

ًوهـــي بـــال شـــك أكثـــر مـــن مائـــة إال واحـــدا, أمـــا التـــي جـــاء فيهـــا الفـــضيلة مـــن 
  .أحصاها دخل اجلنة, فهذه من الصعوبة بمكان

   يعني أنتم ترون أن األسامء احلسنى أكثر من تسعة وتسعني?:مداخلة
رص األسامء  أي نعم; ألن احلديث كام أظن ال خيفاكم ال يفيد ح:الشيخ

اإلهليــة, وإنــام يفيــد حــرص األســامء اإلهليــة التــي مــن أحــصاها دخــل اجلنــة, 
  أظن الفرق يف تعبريي واضح?

  .هذا النص..ملاذا...واضح, وملاذا نقول. نعم:مداخلة
ً ألن هناك أوال بـالتتبع أسـامء أكثـر مـن تـسعة وتـسعني أوال, وثانيـا :الشيخ ً ً

  .إىل آخر احلديث..ه نفسكأسألك بكل اسم سميت ب: هناك الدعاء
ً أو اســـــتأثرت بـــــه يف علـــــم الغيـــــب عنـــــدك, أو علمتـــــه أحـــــدا مـــــن :مداخلـــــة
  .خلقك
  . هذا هو:الشيخ
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 بــس هــذا احلــديث قــسم األســامء إىل ثالثــة أقــسام القــسم األول :مداخلــة
والقـسم الثـاين .الذي اسـتأثر اهللا بـه يف علـم الغيـب عنـده, وقـد اطلعنـا عليـه

  . خلقههو الذي استأثر به بعض
  . أي نعم:الشيخ
ً وهذا أيضا خاص به, طبعا بعض املالئكة أو املالئكة أو بعض :مداخلة ً

  .املرسلني, فيبقى ما أنزله يف كتابه
  . وهذا سبق اجلواب عنه:الشيخ
  .نعم :مداخلة
ً ولذلك يبقى أو علمته أحدا من خلقك, شامال للبرش أيضا:الشيخ ًً َّ َ.  
ً أوال, وجدت أن أكثر من توسع فيها ابـن  كل ما قيل يف األسامء:مداخلة

العـــريب وابـــن الـــوزير, ولكـــن بـــإجراء اختبـــارات عـــىل هـــذه األســـامء التـــي 
 أكثـر الزيـادات عـىل التـسعه وتـسعني ال يـسلم ١٧٦وصلوا هبـا إىل حـوايل 

ُّهبا, يعني مثال عدوا من أسامئه املاكر ً.  
  .ً ال, هذا اشتقاق هذا ليس اسام:الشيخ

ع واملـــــستهزى واملـــــبيل والبـــــايل والـــــيشء واملمكـــــن د املخـــــا:مداخلـــــة
  .ليقه عىل ابن العريب يف إيراده هذه األسامءولذلك اشتد ابن القيم يف تع

  .ً ال شك, هذا ليس اسام, هذا اسم من عندنا اشتقاق:الشيخ
 الــذي وارد يف الكتــاب والــسنة يزيــد عــىل تــسعة وتــسعني بــضعة :مداخلــة

  .أسامء فقطأسامء بس, حوايل ست أسامء سبع 
  . أي نعم:الشيخ
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ن أن تطبــق عليــه الــضوابط والقواعــد املستخلــصة مــن  التــي يمكــ:مداخلــة
  .الكتاب والسنة

  . يشء مجيل:الشيخ
  .ما أدري كيف ابن الوزير وابن العريب أجازوا االشتقاق

  . ينص ابن العريب عىل هذا رصاحة, عىل جوازه:مداخلة
  .ىل نفسه سيشتق منه اسم هنا كل فعل ربنا عز وجل نسبه إ:الشيخ

 .أكثر من هذا... نعم, ولذلك هو يقول:مداخلة
  .ً يعني مثال يسمي ربه باملبكي واملضحك:الشيخ
  ...... مل يورد هذا, لكن:مداخلة
  . يرد عيل هذا:الشيخ
  .ً ومثال اجلائي جعله اسم, وجاء ربك:مداخلة
  .ًأيضا املستوي: ً إذا:الشيخ
  .ده املستوي نعم اسم عن:مداخلة

  ...يف أحكام القرآن ذكرها
  . ال هذا بال شك توسع غري حممود:الشيخ
  . ولذلك يقول أنه تبلغ ألف:مداخلة
  . عىل الطريقة هذه ستزيد كامن:الشيخ

  )٠٠: ٠٩: ٣٣/ ٦٥٣" (اهلدى والنور "
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َ﴿وهللاَِِّ األسام: يقول اهللا تبارك وتعاىل: سؤال ْ َ َء احلسنَى فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون َ َ َُ ِ ِْ َُّ َ َ ُ ُْ َ ْ ُ ُِ ُ ْ
َيف أسامئه سيجزون ما كانوا يعملون﴾ َُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ُُ َ َ ِ ِ إن هللا «:  وقال عليه الصالة والسالم]١٨٠:األعراف[َ

ًتسعا وتسعني اسام من أحصاها دخل اجلنة ً«. 
امء اهللا احلسنى حتى نفوز فضيلتكم نريد أن توضحوا لنا كيف يكون إحصاء أس: السؤال

 .هبذا األجر العظيم, وجزاكم اهللا خري
ًإن هللا تــسعة وتـسعني اسـام«: لفـظ احلـديث: ً أوال:الـشيخ ًتــسعا «: ولـيس» ً

  .»ًوتسعني اسام
ِفاإلحصاء هنا لـيس هـو عبـارة عـن حفـظ األسـامء التـي رسدت : ًأما ثانيا ُ

ــ: يف بعــض كتــب الــسنة كــسنن الرتمــذي حتــى بلغــت ًسعني اســام; ًتــسعة وت
ألن الراويــــة هــــذه التــــي فيهــــا عــــد األســــامء احلــــسنى مل تــــصح وإنــــام صــــح 
ا دون بيــان ورسد األســامء احلــسنى, احلــديث كــام ســمعتم  ــاحلــديث مطلق ً

ًإن هللا تسعة وتسعني اسام من أحصاها دخل اجلنة«: ًآنفا واإلحصاء لـيس » ً
مـن روايـة باألمر السهل كام يتوهم بعض الناس وهو حفظها من رسـالة أو 

مجعت فيها هذه األسامء, وإنام اإلحصاء هو إفراغ اجلهد لتتبع أسامء اهللا 
عز وجل يف الكتاب والسنة الصحيحة, وهذه عملية قد ختتلف من إنسان 
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َّإىل آخر من جهة, ثم قد يوفق هلذه األسامء ألهنا حرصت بدقة حيث جاء  ُ
ًاســـام مائـــة إال واحـــداًإن هللا تـــسعة وتـــسعني «: يف األلفـــاظ هلـــذا احلـــديث ً «

ا مــن  ــفهــذا اإلحــصاء هبــذه الدقــة قــد يوفــق اإلنــسان إىل هــذه األســامء مجع ً
ق فأحــصاها دخــل  ــالقــرآن ومــن احلــديث الــصحيح, وقــد ال يوفق فمــن وف ِّ ــ َُّ ُ
ـَّاجلنة, ومن مل يوفق كـان لـه أجـر الـسعي يف سـبيل حتـصيل هـذه األسـامء,  ُ

ا يف بعــض األح ــفــاألمر هاهنــا كــاألمر متام كــام الــرشعية التــي يبتغــي الفقيــه ً
  .معرفة الصواب فيها فإن أصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد

كذلك فيام بدا يل مـن رشح ذاك احلـديث أن مـن أحـىص تلـك األسـامء 
ًالتـــسعة وتـــسعني اســـام فكـــان ذلـــك بـــشارة لـــه بـــدخول اجلنـــة, ولـــيس ذلـــك 

امء فهـو مـن أهـل فـالن أحـىص األسـ: باألمر املـادي بحيـث يمكـن أن يقـال
اجلنــة, هــذا ممــا ال يمكــن الوصــول إليــه هبــذا الوضــوح وهــذا البيــان, وإنــام 
عـــىل املـــسلم أن يـــسعى بالتقـــاط هـــذه األســـامء مـــن القـــرآن الكـــريم وهـــذا 
سـهل; ألن القـرآن الكـريم حمفـوظ, ثـم مـن الـسنة وهـذا أصـعب مـا يكــون; 

 يـصح ومـا ال ألن السنة واسعة األطراف كام تعلمـون مـن جهـة, ثـم فيهـا مـا
  .يصح من جهة أخرى

ًفالذي يريد أن يقوم بإحصاء األسامء احلسنى عليه أن يكون أوال عـىل 
ًإحاطـــة تكـــاد أن تكـــون كاملـــة بكتـــب الـــسنة أوال, ثـــم أن يكـــون عـــىل علـــم  ً

  .ًبتمييز الصحيح من الضعيف ثانيا
َّوقـــل مـــن قـــام هبـــذا األمـــر وذلـــك ملـــا أرشت إليـــه مـــن صـــعوبته, والـــذي  َ

ن اإلمـــام اخلطـــايب قـــد رشح األســـامء احلـــسنى ولكـــن ال أدري إذا أعرفـــه أ
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ًكان قد أحصاها مجعا كام ذكرنـا أو أنـه اعتمـد عـىل الروايـة املـشهورة مـن 
روايـــة الرتمـــذي, لكـــن قـــد قـــام بإحـــصاء هـــذه األســـامء عـــىل الطريقـــة التـــي 
ــأرشت إليهــا آنفا احلــافظ ابــن حجــر العــسقالين, ثــم قــام بعــض املعــارصين  ً

 إىل رمحـــة اهللا يف جملـــة األنـــصار الـــسنة املحمديـــة يف القـــاهرة وقـــد تـــويف
نعم أبو الوفاء حممد درويش, هذا كـان مـن أفاضـل ..درويش أو نحو ذلك

ا ومقــاالت متتابعــة يف جملــة  ــأنــصار الــسنة يف القــاهرة وكــان قــد نــرش بحوث ً
  .األنصار حييص فيها األسامء هذه احلسنى
  .لسؤالهذا ما حيرضين من اجلواب عن ذاك ا

  )٠٠:١١:٥٤ /٣" (فتاوى جدة"
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z٧٣x  

ًإن هللا تـسعة وتـسعني اسـام مـن أحـصاها «: صيا شيخ ما معنى حديث الرسـول : سؤال
مــن هــذا احلــديث ومــا مــضمون هــذا احلــديث جــزاكم اهللا : مــا املقــصود يعنــي» دخــل اجلنــة

 ًخريا?
ًام, أنه هذه األسامء البالغ عددها تسعة وتسعني اس:  املقصود هو:الشيخ

مـــــن «ًتأكيـــــدا للتـــــسع والتـــــسعني, » ًمائـــــة إال واحـــــدا«: وكـــــام يف الـــــصحيح
ن مـــــن اســـــتخراجها والعثـــــور عليهـــــا مـــــن القـــــرآن : أي» أحـــــصاها ـــــمـــــن متك َّ َ

وحــديث الرســول عليــه الــسالم كــان هــذا جــزاؤه أن يــدخل اجلنــة, هــذا هــو 
  .املقصود بمن أحصاها

 اجلـزاء, هـذا هـو من تطلبها من الكتاب والسنة, ووفـق هلـا فلـه هـذا: أي
  .املعنى

  ) ٠٠: ٥٩: ٢٠/ ٧٠٨" (اهلدى والنور"
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z٧٤x אאא 
ـا عبـــد الـــرمحن خيـــرب عـــن أيب أمامـــة : عبـــد اهللا بـــن العـــالء قـــال] عـــن[ ســـمعت القاســـم أبــ

 .» يف البقرة وآل عمران وطه: اسم اهللا األعظم يف سور من القرآن ثالث«ً:مرفوعا
 فالتمــست يف البقــرة, فــإذا هــو يف آيــة ":  قــال القاســم أبــو عبــد الــرمحن

اهللا ال ﴿ويف آل عمـران, فاحتتهـا  ﴾âìîÔÛa@ï§a@ìç@üg@éÛg@ü@a@@@@@@@ ﴿الكـريس
   ." ﴾و عنت الوجوه للحي القيوم﴿: ويف طه﴾ إال هو احلي القيوم إله

  ]:قال اإلمام[

وعنـــت الوجـــوه للحـــي ﴿أن االســـم األعظـــم يف آيـــة :فائـــدة قـــول القاســـم
 مل أجد يف املرفوع ما يؤيده, فاألقرب عندي أنه "طه"  من سورة﴾القيوم

فإنــــه موافــــق لـــــبعض ..) إين انــــا اهللا ال إلــــه إال أنــــا(يف قولــــه يف أو الــــسورة 
, وصــــحيح أيب داود )١١/٢٢٥("الفــــتح"األحاديــــث الــــصحيحة, فــــانظر 

)١٣٤١.(  
  ).٣٧٢ - ٢/٣٧١" (السلسلة الصحيحة"
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z٧٥x אאאW؟ 
ُاسم اهللا األكرب« ِّرب رب: ُ ِّ «.  
  .)موقوف(

حــدثنا أبــو ): ١٠/٢٧٣/٩٤١٤(املــصنف, "أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف 
حـــدثني احلـــسن بـــن : عبـــد الـــرمحن املقـــرئ عـــن ســـعيد بـــن أيب أيـــوب قـــال

أهنـــام كانـــا : هـــشام بـــن أيب رقيـــة عـــن أيب الـــدرداء وابـــن عبـــاس ثوبـــان عـــن
  .ًموقوفا عليهام  فذكره: ...يقوالن
: وهـــذا إســـناد رجالـــه ثقـــات معروفـــون; غـــري هـــشام بـــن أيب رقيـــة: قلـــت
ًالبخـــاري وابـــن أيب حـــاتم يف كتـــابيهام, ومل يـــذكرا فيـــه جرحـــا وال  فـــذكره

عنه مجع من الثقات, ووثقـه الفـسوي وابـن حبـان; فهـو  ًتعديال; لكن روى
; فمثلـــه −  "تيـــسري انتفـــاع اخلـــالن "حققتـــه يف   كـــام–يف مرتبـــة الـــصدوقني 

  . حديثه إن شاء اهللا تعاىل حيسن
وإنام ذكرت له هذا األثر هنا; ألن احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ذكره يف 

ًدليال من حديث أيب الدرداء وابن عبـاس لقـول مـن ) ١١/٢٢٥( "الفتح "
, ص فــأوهم أنــه مرفــوع مــن قولــه لــه ...ِّ ربِّرب: األعظــم إن االســم: قــال

إذا أطلــق; فــال ) حــديث: ( لفــظ; فــإن−  كــام تــرى –وإنــام موقــوف علــيهام 
بــل .يــراد منــه إال املرفــوع إال لقرينــة, وال قرينــة يف كالمــه رمحــه اهللا تعــاىل 

األقوال املخالفة هلذا القول  ًاألمر فيه عىل العكس متاما; فقد ذكر لبعض
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 كـام قـال − قـال فيـه  أحاديث هي مرفوعة, ومـع ذلـك مل يـرصح برفعهـا; بـل
, أخرج ابن ماجه "احلي القيوم"اخلامس; "): ٢٢٤ص  (− يف هذا, فقال 

, " احلـــديث "...االســم األعظــم يف ثـــالث ســور "مــن حــديث أيب أمامـــة; 
  ) .٧٤٦ ("الصحيحة "وهو حسن اإلسناد, وخمرج يف 

ثــم إن هــذا األثــر املوقــوف قــد عــزاه احلــافظ للحــاكم فقــط, وقــد أخرجــه 
 بـــن مـــن طريـــق يعقـــوب) ١/٥٠٥ ("املـــستدرك "مـــن ) الـــدعاء( يف كتـــاب

وســــكت عنــــه هــــو .بــــه ...عبــــد اهللا بــــن يزيــــد املقــــرئ  ثنــــا: ســــفيان الفــــسوي
  .والذهبي 

واعلــم أن العلــامء اختلفــوا يف تعيــني اســم اهللا األعظــم عــىل أربعــة عــرش 
, وذكــر لكــل قــول دليلــه, وأكثرهــا أدلتهــا "الفــتح"ســاقها احلــافظ يف  قــوأل,

ول الثاين عرش; من األحاديث, وبعضها جمرد رأي ال يلتفت إليه, مثل الق
سـأل اهللا أن يعلمـه االسـم األعظـم, فـرأى يف النـوم; هـو  ًأن فالنا: فإن دليله

وتلــك األحاديــث !! إال هــو رب العــرش العظــيم اهللا, اهللا, اهللا, الــذي ال إلــه
, ولكنه ليس رصيح الداللة, ومنها املوقوف كهذا, ومنها "منها الصحيح 

: رصيــح, وهــو حــديث بريــدةقــسم صــحيح : الــرصيح الداللــة; وهــو قــسامن
  : إلخ, وقال احلافظ"...اهللا ال إله إال هو, األحد الصمد الذي مل يلد "

   ."وهو أرجح من حيث السند من مجيع ما ورد يف ذلك "
ص  ("حتفــة الــذاكرين "وهــو كــام قــال رمحــه اهللا, وأقــره الــشوكاين يف 

ــــــخم , وهــــــو)٥٢ : والقــــــسم اآلخــــــر) .١٣٤١ ("صــــــحيح أيب داود"ج يف َّرُ
رصيـــح غـــري صـــحيح, بعـــضه ممـــا رصح احلـــافظ بـــضعفه; كحـــديث القـــول 
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 "ضــعيف ابــن ماجــه ", وهــو يف )٣٨٥٩(الثالــث عــن عائــشة يف ابــن ماجــه 
كحـديث القـول الثـامن ! نّسُـ, وبعضه مما سـكت عنـه; فلـم حي)٨٤١(رقم 

 بــرقم "الــضعيفة"مـن حــديث معــاذ ابــن جبــل يف الرتمـذي, وهــو خمــرج يف 
ث أخــــرى رصحيــــة مل يتعــــرض احلــــافظ لــــذكرها وهنــــاك أحاديــــ) .٤٥٢٠(

  ) .٢٧٧٥ و٢٧٧٣ و٢٧٧٢(هناك برقم  ولكنها واهية, وهي خمرجة
  ).٢٨٠- ١٣/١/٢٧٨"(الضعيفة"
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z٧٦x  
بالنـــسبة لالســـم األعظـــم هللا عـــز وجـــل هنـــاك عـــدة أحاديـــث, هـــل ممكـــن تـــذكر : ســـؤال

 باألحاديث الصحيحة يف هذا املجلس?
اسم اهللا األعظم هو اهللا اسم الذات; ألنه ً ال يمكن اآلن لكن يقينا :الشيخ

ًقد جاء يف بعض األحاديث الصحيحة أن رجال سمع رجال يدعو يف آخـر  ً
اللهم إين أسألك بأنك أنت اهللا األحد الصمد, الذي مل : صالته وهو يقول

ًيلــد ومل يولــد ومل يكــن لــه كفــوا أحــد, فقــال عليــه الــصالة والــسالم, هنــاك 
ادع فقـد ..ادع فقـد اسـتجيب لـك«:  أحـدمها يقـولحديثان هبـذا املعنـى يف

» ُسألت اهللا باسمه األعظم, الذي إذا سئل بـه أعطـى وإذا دعـي بـه اسـتجاب
,  فاألحاديــث »لقــد دعــا هــذا اهللا باســمه األعظــم«: ويف حــديث آخــر يقــول

  .كلها التي جاءت هبذا اخلصوص تلتقي مع لفظة اجلاللة غريه
  )٠٠ :٥٠ :٣٨/ ٦١٦(" اهلدى والنور "
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z٧٧x  
אא

א؟ 
لـيس بجيـد كـام يقولـون : ًيف كتاب طبعـا معـروف الـذي هـو النـاس تتداولـه يعنـي: السائل

هنــاك حــديث قــرأه يل : يقــول يل] أحــدهم[فيــسألني ..الــذي هــو كتــاب الــدعاء املــستجاب 
سالم مــا أراد أن يعلــم عائــشة االســم األعظــم, هــل إن الرســول عليــه الــصالة والــ: أحــدهم قــال

 صح عنه هذا اليشء?
: , وهــو يقــول»فــتح البــاري« مل يــصح, وبتالقــي هــذا احلــديث يف :الــشيخ

إســــناده ضــــعيف, لكــــن أنــــت مل تنــــصح هــــذا الرجــــل الــــذي قــــال لــــك عــــن 
  .احلديث وقرأه يف الدعاء املستجاب

ل بدلــه كتــاب الكلــم لــو اســتبد:  أنــا نــصحته أن يبتعــد عنــه, يعنــي:مداخلــة
  ..الطيب
  ! نصحته?:الشيخ
  . نعم:مداخلة
  .ًجزاك اهللا خريا!  طيب:الشيخ
  .ً مجيعا وإياكم:مداخلة

  )٠٠: ٠٤: ٣١/ ٣٣٩" (اهلدى والنور"
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z٧٨x ؟אא 
روى اإلمام مسلم رمحه اهللا عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن : كالم السائل, قال: سؤال

هــل جيــوز تــسمية اهللا تعــاىل : قــال الــسائل» ًأن اهللا طيــب ال يقبــل إال طيبــا«: صرســول اهللا 
 بالطيب واعتباره من أسامئه تعاىل?

  الطيب, كـام جـاء يف هـذا احلـديث يف صـحيح مـسلم :  نعم, يقال:الشيخ
ا« ام » ًـــإن اهللا طيـــب وال يقبـــل إال طيب ًيظهـــر أن هـــذه صـــفة وليـــست اســـام عل ـــً َ َ

ًالـصفة وال يطلـق عليـه اسـام, هـذا هـو اجلـواب يوصف ربنا عز وجـل هبـذه 
  عن السؤال, أنت السائل?

  . نعم:مداخلة
  ً تريد شيئا آخر?:الشيخ
  هل يشتق من الصفات أسامء هللا عز وجل?: ً أريد يا شيخ أيضا:مداخلة
  . ال:الشيخ
  .هذه صفة مشتق منها اسم!  طيب:مداخلة
   وما هي?:الشيخ
  . وجل إن اهللا طيب, صفة هللا عز:مداخلة
  .نصفه لكن ال نسميه ...:الشيخ
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ًإن مـــن أســـامء; ألين حـــرضت جملـــسا : ال نقـــول:  ال نـــسميه, أي:مداخلـــة
ألحد املشايخ فكان يطلب فوائد مـن هـذا احلـديث, فـذكر أحـد اجلالـسني 

نستفيد من هذا احلديث أن اهللا عز وجل يسمى : من الطلبة هبذا اللفظ قال
 يا شـيخ, هـل هـذا صـحيح, يـشتق مـن :بالطيب, فسألت هذا الشيخ قلت له

  ....نعم, يسمى اهللا عز وجل بالطيب, : الصفة اسم? قال
الطيـب, كـام جـاء يف بعـض األسـامء كنـا نـسميه, لكـن : لو قال ...:الشيخ

  .هو جاء هناك صفة هللا عز وجل, فهو صفة
  .ً من اخلطأ أن يطلق اسام:مداخلة
ً نعم, اسام هكذا مفردا ال:الشيخ ً.  

  ) ٤١/٠٠:٠٤:٢٨أ"(وررحلة الن"
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z٧٩x ؟אא 

شــيخنا يف مثــل هــذا املوضــوع اســتغرب بعــض طلبــة العلــم مــا ســمعه مــنكم يف : ســؤال
ِنور الـسموات واألرض﴾@a﴿: تفسري قوله تعاىل ْ َ َّ َُ َ َِ  لكونـه ينورمهـا ولـيس لـه اسـم )٣٥:النور(ُ

 ً.النور, فنريد تفصيل يف هذا جزاكم اهللا خريا
 ما عندي تفصيل إال أنني ال أعلم أن النور اسم من أسـامء اهللا عـز :خالشي

: حجابــه النــور ملــا ســئل: وجــل يف حــديث صــحيح, بــل قولــه عليــه الــسالم
, ويف حــديث أيب موســى األشــعري »نــور أنــى أراه«: هــل رأيــت ربــك, قــال

حجابــه النــور لــو كــشف هــذا احلجــاب ألحــرق «: يف صــحيح مــسلم يقــول
ال أعلــم : أو كــام قــال عليــه الــصالة والــسالم, فــاجلواب ...»نــوره كــل يشء

  .أن النور اسم من أسامء اهللا عز وجل
 )٠٠: ٠٥: ٢٢/ ٥١٤" (اهلدى والنور"
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z٨٠x ؟אא 
 هل الساتر من أسامء اهللا?: السائل
أسامء اهللا توقيفية, ما معنى : يقول أهل العلم!  انظر بارك اهللا فيك:الشيخ
نحن ال نعرف أسامء اهللا إال بإيقاف النبـي لنـا عليهـا مفهـوم : ة? يعنيتوقيفي

ِنحــن ال جيــوز لنــا أن نــسمي اهللا عــز وجــل بــام مل يسم ! هــذا الكــالم? طيــب ُــ
هو به نفسه أو يسمه به نبيـه, نحـن ال جيـوز لنـا أن نـسمي ربنـا إال بـام سـمى 

 عــز وجــل إال ال يوجــد يف أســامء اهللا: هــو بــه نفــسه أو ســامه نبيــه بــه, فــاآلن
الستري, أما الساتر, أمـا الـستار فلـم يـرد يف أسـامئه تعـاىل, وإن كـان املعنـى 

إن اهللا عــز وجــل ســخي غــري بخيــل : لــو قــال لــك قائــل: صــحيح, يعنــي اآلن
  هذا املعنى صحيح أو ال?

  . نعم, صحيح:مداخلة
ً صـــحيح, لكـــن ال جيـــوز أن نـــسميه ســـخيا وإنـــام نـــسميه باالســـم :الـــشيخ

 أال وهـو الكـريم, ص ألنه سـمى اهللا بـه نفـسه عـىل لـسان نبيـه املرادف له;
والكريم والسخي يف لغة العرب لفظان مرتادفان يؤديان إىل معنى واحد, 

ــــــــا ســــــــخي : فكــــــــون الــــــــسخي بمعنــــــــى الكــــــــريم ال يــــــــسوغ لنــــــــا أن نقــــــــول ي
يا كريم; ألن أسامء اهللا توقيفية, واضـح : تفضل عيل, لكن نقول..أكرمني

  .هذا الكالم? طيب
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أنـا رأيـت .. نحن نـتكلم عـام يتعلـق بـاهللا لـيس عـام يتعلـق بعبـاد اهللا:لشيخا
ًأن اهللا يـسرت عليـه أيـضا مـا : ًإنسانا عىل خطأ فأسرت عليه ما يف مانع, وأقول

ًيف مانع, ما سرت عبد مسلام أخاه املسلم إال سرته اهللا عـز وجـل, لكـن هـل 
ه ســاتر أو ســتار? ال, أنــ: ًنــشتق مــن هــذا االســم اســام نطلقــه عــىل اهللا فنقــول
إذا أتـى أحـدكم اخلـالء «: وإنام ما جاء يف احلديث وهو قوله عليـه الـسالم

حيي ستري, فهذا » فليسترت فإن اهللا حيي ستري حيب من عبده احلياء والسرت
  .ًكلمة ستار وساتر مشهورة جدا] وإن كانت[الذي جاء, 
aëŽŠØflßflë@﴿: كــريمأســامء اهللا توقيفيــة, وربنــا قــال يف القــرآن ال: فالــشاهد

@@@@@@@@flåíŠč×bflàÛa@ŽŠžîfl@ŽéÜÛaflë@ŽéÜÛa@flŠØflßflë﴾)  فـال جيـوز لنـا أن نـسمي اهللا )٥٤:آل عمـران 
باملاكر, وال جيوز أن نسميه باملكار; ألنه مـا سـمى بـذلك نفـسه, ال نـشتق 

 مـا نـشتق منـه )٥٤:آل عمـران  (﴾flåíŠč×bflàÛa@ŽŠžîfl@ŽéÜÛaflë@@@﴿: من هذا االسـم املركـب
  .فاعل ماكر, أو فاعل مبالغة مكار ال; ألن أسامء اهللا توقيفيةاسم 
  )٠٠: ٠٤: ٥١/أ٣ ("رحلة النور"
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z٨١x אאא 
 , بكرس السني أو بفتحها?»َستري« أو »ِستري«السائل يف احلديث 

, وغاب عن ذهنـي ...احتدثت معك إين الزم أراجعه... واهللا أنا :الشيخ
  , فعسى أن نراجعلسه ما راجعناه
ً هذه مضبوطة يف البخاري عن موسى عليه السالم كان حييا :مداخل آخر

  .ًستريا بكرس السني
  وهــــذه الــــصيغة األصــــح يف اللغــــة كــــصيغة فعيــــل عــــىل : قــــال ابــــن حجــــر

  .وزن رحيم
  . نعم:الشيخ
  .ستري عىل وزن فعيل: وجيوز أن نقول:  قال:مداخلة
  . أيوه:الشيخ
  .يف الصحيح هذا يف سنده :مداخلة
 هــذا معناهــا يف املــسألة قــوالن أو وجهــان, أنــا مــا عنــدي مراجعــة :الــشيخ

أنــا قــائم يف ذهنــي ويف لفظــي ســتري, فمــن : يف احلقيقــة, لكــن الــذي يعنــي
  .نقل األخ هنا أبو محزة يدل أنه هلذا وجه

  . هو كذلك:مداخلة
  . أي نعم:الشيخ

  )٠٠: ٤٩: ١٧/ ١٩٧" (اهلدى والنور"
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z٨٢x א؟א 
اللهــم انــتقم لنــا? هــل ورد مــن أســامء اهللا وصــفاته أنــه : ًأحيانــا نــسمع اإلمــام يقــول: ســؤال

 انتقم لنا من كذا?: املنتقم حتى يقول
حتـــى ) املنـــتقم( هـــو لـــيس مـــن الـــرضوري أن يكـــون مـــن أســـامئه :الـــشيخ

حيتـاج انتقم, يعني لو قلنا يـا رب اقتـل أعـداءنا, هـذا مـا : جيوز لنا أن نقول
; ال, ألنـه هـذا لـيس )القتـال (− عـز وجـل− هـل مـن أسـامء اهللا : إىل أن نقول

ًوصفا, ليس اسام اسم علم, واضح? ً  
   يعني هل اهللا ينتقم أو يأخذ يعني?:مداخلة
  . ما يف مانع ينتقم ممن? من الظاملني ومن الكافرين:الشيخ
  .)٤:آل عمران(﴾âbÔčnžãa@ëŽ‡@ćŒíŒflÇ@ŽéÜÛaflë﴿ طيب وقوله تعاىل :مداخلة
  . هاه, صفة:الشيخ
  . صفة:مداخلة
  ).املنتقم( لكن ليس من أسامئه :الشيخ
  . ليس من أسامئه:مداخلة

  .شيخي يزيدون يف الدعاء بـ سيف نقمتك
  . كيف:الشيخ
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  . اللهم انتقم لنا بـ سيف نقمتك:مداخلة
  . ما سمعت:الشيخ
  . بسيف نقمتك:مداخلة
   بيت?:الشيخ
  . بسيف:مداخلة

  . بسيف نقمتك:يخالش
  . أي نعم:مداخلة
ً يــا أخــي الكــالم يف اللغــة العربيــة واســع, مــا مل خيــالف رشعــا فــام :الــشيخ

  يف 
  .منه مانع
  . نعم:امللقي
 هــــذا كــــالم بيــــسموه جمــــازي مــــش حقيقــــي, اهللا مــــا عنــــده ســــيف, :الــــشيخ

  .ًولذلك أضاف السيف للنقمة, فهو تعبري مستساغ عربية
  ) ٠٠: ٤٢: ٤٢/ ٥٢٣(و) ٠٠: ٤١ :٢١/ ٥٢٣" (اهلدى والنور"
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z٨٣x א?אא?؟ 
  ]:قال اإلمام[

  .ًال أعلم أن من أسامء اهللا الواهب إال اشتقاقا
  ).٧/١/٨٤"(الصحيحة"
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z٨٤x אא 
  :عن أنس بن مالك

لـــك احلمـــد, ال إلـــه إال أنـــت, ! اللهـــم: ً ســـمع رجـــال يقـــولصأن النبـــي 
ـــــوحـــــدك ال رشيـــــك لـــــك, املن ان, بـــــديع الـــــساموات واألرض, ذا اجلـــــالل ّ

م«:ص فقـــال النبـــي! واإلكـــرام ـــلقـــد ســـألت اهللاَ باســـم اهللاِ األعظ َ ِ َ الـــذي إذا : َ
َدعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى ُ ََ ُ«.  

  ]:قال اإلمام[

, وأمحـــد )١٠/٢٧٢/٩٤١٠ ("املـــصنف "أخرجـــه ابـــن أيب شـــيبة يف 
  نس بن سريين عن أنس حدثني أبو خزيمة عن أ: ثنا وكيع: قاال) ٣/١٢٠(

  :بن مالك
لـــك احلمـــد, ال إلـــه إال أنـــت, ! اللهـــم: ً ســـمع رجـــال يقـــولصأن النبـــي 

ان, بـــــديع الـــــساموات واألرض, ذا اجلـــــالل  ـــــوحـــــدك ال رشيـــــك لـــــك, املن ّ
أخرجـه ابـن ماجـه : ومـن طريـق وكيـع.فـذكره:...صفقال النبي! واإلكرام

)٣٨٥٨.(  
يخني; غـري أيب خزيمـة, وهذا إسناد جيد, رجاله ثقات رجـال الـش: قلت

  ."البأس به ": قال أبو حاتم
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صــــــالح بــــــن : (, وســــــامه)٦/٤٦٥ ("الثقــــــات "وذكــــــره ابــــــن حبــــــان يف 
وروى عنــــــــه مجــــــــع مــــــــن الثقــــــــات احلفــــــــاظ, وقــــــــال الــــــــذهبي, ) مــــــــرداس
  ."صدوق ":واحلافظ

  :وله طريقان آخران
حــدثني عبــدالعزيز بــن مــسلم عــن : يرويــه حممــد بــن إســحاق: أحــد مهــا
وحـدك ال رشيـك لـك ":بيـد بـن رفاعـة عـن أنـس بـه, دون قولـهإبراهيم بن ع

".  
, )٣/٢/٢٧ (" التـــــاريخ ", والبخـــــاري يف )٣/٢٦٥(أخرجـــــه أمحـــــد 

  ).١/٦٢ ("مشكل اآلثار"والطحاوي يف 
وهذا إسناد حسن أو قريب من احلـسن, رجالـه ثقـات معروفـون; : قلت

ابـــن , وثقـــه −  وهـــو األنـــصاري مـــوىل آل رفاعـــة− غـــري عبـــدالعزيز بـــن مـــسلم
  :وقال احلافظ.ً, وروى عنه أيضا معاوية بن صالح)٥/١٢٣(حبان 
  ."مقبول "

ثنا حفـص بـن عمـر عـن أنـس بـه نحـوه, : يرويه خلف بن خليفة: واآلخر
  ):اجلالل(دون قوله املذكور, وزاد بعد مجلة 

  ."!يا حي يا قيوم "
َّورجاله ثقات; لكن خلفا هذا كان اختلط, وقد خر جت حديثـه هـذا يف ً

لطرقه, وصححه ابن حبان واحلاكم ووافقه ) ١٣٤٢ ("يح أيب داودصح"
  .الذهبي
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 بني عبـدالعزيز بـن مـسلم وإبـراهيم بـن − وقع يف الطريق األوىل): تنبيه(
جـــامع " فقـــط, وهـــي ثابتـــة يف "املـــسند"يف ) عـــن عاصـــم: ( زيـــادة− عبيـــد

 البــــن "أطــــراف املــــسند", وكــــذا يف )٢١/٢٢/٩( البــــن كثــــري "املــــسانيد
, والظـــاهر أنـــه خطـــأ قـــديم مقحـــم مـــن بعـــض )١/٢٧١(قالين حجـــر العـــس

ًالنــساخ; لعــدم ورودهــا عنــد البخــاري والطحــاوي أوال, وألهنــم مل يــذكروا 
, وال يف الـرواة −  كـام تقـدم− هذا يف شيوخ عبـدالعزيز بـن مـسلم) ًعاصام(

  .ًعن إبراهيم بن عبيد ثانيا, واهللا أعلم
 عنـــــد املنـــــذري يف لقـــــد وقـــــع يف ســـــياق حـــــديث الرتمجـــــة: تنبيـــــه آخـــــر

  : زيادة ونقص, فقال−  وقد ساقه بلفظ أمحد− )٢/٢٣٤/٤ ("الرتغيب "
 النـــداء يف "يـــا":  فـــزاد"...يـــا بـــديع! ال إلـــه إال أنـــت, يـــا حنـــان يـــا منـــان"

  اجلمل
وحـــدك ال رشيـــك لـــك ": وأســـقط مجلـــة! "حنـــان": الثالثـــة, وزاد اســـم

ـــــة ألمحـــــد يف طريـــــق ." ) خلـــــف(وال أصـــــل لالســـــم املـــــذكور إال يف رواي
ً, وأظنهــا خطــأ أيــضا مــن بعــض النــساخ أو الــرواة; ففــي الروايــة )٣/١٥٨(

ـــــده  ـــــان"): ٣/٢٤٥(األخـــــرى عن ـــــة أيب داود "املن , وهـــــو الثابـــــت يف رواي
  .والنسائي والطحاوي وابن حبان واحلاكم, ويشهد له حديث الرتمجة

ه بـــــني ِ بعـــــضه مـــــن تلفيـــــق املؤلـــــف نفـــــس"الرتغيـــــب "وأظـــــن أن مـــــا يف 
ومل يتنبـه هلـذا اخللـط . وبعضه من النساخ− !هو من عادته فيه و− الروايات

, فلم ينبهوا عليه كام هو واجب التحقيق )٢/٤٨١(املعلقون الثالثة عليه 
ًبـل زادوا عليـه خلطـا مـن ! "الرتغيـب "الذي ادعـوه يف طبعـتهم اجلديـدة لــ 



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٢٤٢ 

 "مـــسند أمحـــد" الثابـــت يف − "ســـألت اهللا": فجعلـــوا مكـــان قولـــه! عنـــدهم
: , هكـــذا بـــني معكـــوفتني, وعلقـــوا عليـــه فقـــالوا]دعـــا اهللا: [ قـــوهلم:− وغـــريه

  !") ب(ليست يف "
 " "املــسند"وهــذا تعليــق هزيــل, فمــع أن الزيــادة خمالفــة لروايــة : قلــت

  :فإهنا تعني أن األصل الذي طبعوا عليه فيه سقط, وأنه بلفظ
  ."...باسمه األعظم..لقد"

 يبينـــوا مـــاذا يف نـــسخة فكـــان علـــيهم أن! وهـــذا غـــري معقـــول وال مفهـــوم
ً ضـغثا عـىل − وزادوا!تحقيـق املزعـوم وال) ذلك مـبلغهم مـن العلـم(, )ب(

وإنام هـو يف املجلـد )! ٣٦٠و٥/٣٤٩( أهنم عزوا احلديث ألمحد− َّإبالة
  .الثالث منه كام تقدم

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان "وبعد كتابة ما تقدم رجعت إىل 
; مجــع بــني "أنــت احلنــان املنــان ":لــف يف طبعتيــه, فرأيــت يف حــديث خ"

أنــت ":للهيثمــي إال) ٢٣٨٢ ("زوائــد ابــن حبــان "االســمني, لكــن لــيس يف 
  : شاذة باعتبارين" احلنان ": وهو املحفوظ, وزيادة."املنان 

  .ًعدم ورودها مطلقا يف حديث الرتمجة وغريه, كام سبق: أحدمها
فليس فيها اجلمع , )خلف(خمالفتها لكل الطرق الدائرة عىل : واآلخر
هــو ) خلــف( عــن "صــحيح ابــن حبــان"وممــا يؤكــده أن راويــه يف .املــذكور

قتيبــة بــن ســعيد, وعنــه رواه النــسائي دون الزيــادة, فكــان هــذا ممــا يــرجح مــا 
  ."اإلحسان " عىل ما يف "زوائد ابن حبان "يف 
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ًمــــن أجــــل ذلــــك; يبــــدو جليــــا خطــــأ املعلقــــني الثالثــــة الــــذي ســــكتوا يف 
ً عن هذه الزيادة, وليس ذلك غريبـا عـنهم; فـإهنم "الرتغيب"تعليقهم عىل 

 "زوائـد ابـن حبـان"ال حيسنون غريه جلهلهم, ولكن الغريب أن يلحقهـا بــ 
 :املعلقــان عليــه, وجيعالهــا بــني معكــوفتني)  طبــع املؤســسة− ٢/١٠٧٥(
, ومنهـا )خلـف(,وهي ال تـصح لـشذوذها وخمالفتهـا للطـرق عـن ]احلنان[

ــ نتهــا لــسائر الطــرق عــىل أنــس, وبخاصــة طريــق حــديث ق قتيبــة, وملبايطري
  .الرتمجة

  ).١٢١٢- ٧/٢/١٢٠٩"(الصحيحة"
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z٨٥x A@؟א 
اهللا موجود فهل اسم موجود : ًنحن نقول مثال بكل بساطة وال إنكار وال جحود: ..الشيخ

اهللا عــز وجــل ًمــن أســامء اهللا عــز وجــل? طبعــا ال, الــذي ينكــره العلــامء أنــه ال جيــوز تــسمية 
ووصفه إال بام سمى ووصف به نفسه, ال يعنون اجلملة اخلربية التي يطلقهـا اإلنـسان ثـم ال 

ًوإنام هو خيرب خـربا حمـضا, ..يقف عندها فيصف اهللا عز وجل بأنه من أسامئه أنه موجود,  ً
ن معنـى وهذا ما يبينه ابن تيمية الذي يقول السائل بأنه يستعمل كلمة الشارع ألن هذا إخبار ع

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهن يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
 .عنه اإلنسان

لــيس بمعــدوم, ال يكــون قــد ..لــيس بمفقــود: فــاهللا عــز وجــل إذا قــال قائــل
لـــيس : ًأطلـــق اســـام عـــىل اهللا أو صـــفة مـــن صـــفات اهللا, لكنـــه هبـــذه الكلمـــة

بمعـدوم يعـرب عـن كلمـة البـاقي أو اسـم بـاقي, واحلـي والقيـوم ونحـو ذلـك; 
امل إذا مل يــستعمل عــىل أنــه اســم جــاء عــن هلــذا ال ينكــر مثــل هــذا االســتع

  .ًالسلف, أو أنه صفة جاء يف الرشع منصوصا عليها
 )٠٠: ٢٧: ٧٩٣/٢٠"(اهلدى والنور"
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z٨٦x ؟אא 
ًيف العقيدة أحيانا بعـض اإلخـوة يـسألون يف بـاب الـصفات يقـول مـثال يف املكـر : سؤال ً
َخيَادعون اهللاََّ﴿: واخلداع ُ ْ وهو خادعهم﴾ ُِ ُ َ َُ ِ َ , ومثلها من الصفات, فأيش يعني, ما )١٤٢:النساء(ُ

 رأيكم بمثل هذا, هل هو من باب املقابلة كام يقول ابن القيم يف الصواعق أم ما رأيكم?
 نعــم, هــو كــذلك, لكــن قــد ال نــضطر أن نقــول مــن بــاب املقابلــة :الــشيخ

عــــز −  صـــفات اهللا  أو كـــل صـــفة مـــن− عـــز وجـــل− باعتبـــار أن صـــفة مـــن اهللا 
 ختتلف كل االختالف عن صفات املخلوقني, فمكر اإلنسان غـري − وجل

 جمرد )٥٤:آل عمران(﴾flåíŠč×bflàÛa@ŽŠžîfl@ŽéÜÛaflë@ŽéÜÛa@flŠØflßflë@aëŽŠØflßمكر رب األنام, فـ ﴿
 الــصفة − عــز وجــل− أنــه وصــف نفــسه بأنــه خــري املــاكرين خــالص أخــذ اهللا 

 الــصفة التــي إذا أطلقــت عــىل البــرش تكــون التــي تليــق بعظمتــه وجاللــه دون
ٍوصـــف ذم هلـــم ولـــيس وصـــف مـــدح, فحينئـــذ إذا قيـــل مـــن بـــاب املجانـــسة 
واملقابلـــة أو مل يقـــل هبـــذه الكلمـــة, املهـــم أن أي صـــفة فهـــي ختتلـــف عـــن 
ًصفات املخلـوقني متامـا, ثـم ال يـشتق منهـا, ال يـشتق منهـا اسـم فاعـل, فـال 

 خمـــادع أو مـــا شـــابه ذلـــك, وإنـــام ينطـــق ربنـــا مـــاكر, أو خـــادع أو: ًيقـــال مـــثال
بالــصفة كــام جــاءت يف الكتــاب أو يف الــسنة, ولعــل يف هــذا القــدر كفايــة, 

  .واحلمد هللا رب العاملني
 )٠٠: ١٩: ٣٣/ ٦٧٣"(اهلدى والنور"
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z٨٧x אאא،
א،א

אא 
بالنــسبة لتفــسري أســامء اهللا احلــسنى ســبحانه وتعــاىل مــا هــو تفــسري اســم اخلــالق  :ؤالســ
 واذكـر لنـا اسـم كتـاب يـرشح األسـامء احلـسنى عـىل مـنهج الـسلف , والفرق بينهام,والبارئ

 ?َ والسنةَ الكتابُُهالصالح يتبع فيه كاتب
ُحيــــــرضين  ال :اجلـــــواب لكـــــن اإلمــــــام , بــــــني اخلـــــالق والبــــــارئٌاآلن فـــــرقُ

املطبوعـات  وال أعـرف يف , له كتاب يف تفسري األسامء احلسنىّطايباخل
  .ن شاء اهللاإ فمن شاء رجع إليه سواه,

  )٠٠: ٣٠ ٢/٠٩"(اهلدى والنور" 
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z٨٨x ؟ 

ْمن أسامء اهللا الطبيب, هل جيوز أن يتسمى اإلنسان بالطبيب فالن?: سؤال ِ 
ٌحممـــد : تقـــول: لكـــن الوصـــف جيـــوز, يعنـــي التـــسمية مـــا جيـــوز, :الـــشيخ

ٌطبيب, زيد طبيب, لكـن ابنـك تـسميه  ٌزيـد :  ال جيـوز, كـام تقـول»الطبيـب«ٌٌ
ٌعلـــيم, مـــؤمن رحـــيم  م, ال : إلـــخ, لكـــن مـــا تقـــول...ٌٌ ـــرحـــيم ســـميع اســـم عل َ
  .جيوز, كذلك الطبيب

  ّ عيل?:مداخلة
  .ّ العيل ما جيوز, عيل جيوز:الشيخ
  .ملؤمن ال جيوزمؤمن جيوز وا:  يعني:مداخلة
  . أي نعم:الشيخ
  . مؤمن جيوز:مداخلة
ــــــــشيخ  جيــــــــوز عــــــــىل هــــــــذا القيــــــــاس, املــــــــؤمن ألن اهللا ســــــــمى نفــــــــسه :ال
  .ترجع هي عىل كل حال ترجع للوصف.املؤمن

   عبد الطبيب?:مداخلة
  .اهللا عز وجل,خصصته به,جازت النسبة إليه: إذا سميت الطبيب:الشيخ

 )٠٠: ٢٦: ٥٦/٥٥" (اهلدى والنور"
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z٨٩x ??؟> 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [

   .العليل إليه يسرتيح تعاىل اهللا أسامء من اسم األنني فإن يئن دعوه
  .)ضعيف(
  ]:قال اإلمام[

 مـــن أســـامئه, لكـــن هـــذا مل يـــرد يف حـــديث "آه"أي لفـــظ "قـــال املنـــاوي 
  ."صحيح وال حسن, وأسامؤه تعاىل توقيفية

ألنــه ! "...آه, آه"صوفية الــذين يــذكرون اهللا بلفــظ ففيــه رد عــىل الــ: قلــت
  مل 

  !ًيرو أصال
 ).٤٣٧"(ضعيف اجلامع"
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z٩٠x ؟אא 
 ]:قال اإلمام[

وإنــام هــو مــن اســتعامل ) القــديم: (اعلــم أنــه لــيس مــن أســامء اهللا تعــاىل
فــإن القــديم يف لغــة العــرب التــي نــزل هبــا القــرآن هــو املتقــدم , املتكلمــني

ومل يـستعملوا , وهـذا جديـد للحـديث,  للعتيـقهـذا قـديم:  غـريه فيقـالعىل
: هذا االسم إال يف املتقدم عىل غريه ال فيام مل يسبقه عدم كام قـال تعـاىل

 يبقى إىل الذي: القديم والعرجون )٣٩: يس(﴾حتى عاد كالعرجون القديم﴿
كــان حــني وجــود العرجــون الثــاين فــإذا وجــد اجلديــد قيــل لــألول قــديم وإن 

 "جممــوع الفتــاوى"ًمــسبوقا بغــريه كــام حققــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف 
 لكن أفـاد الـشيخ ابـن مـانع هنـا فـيام نقلـه "رشحه" والشارح يف )١/٢٤٥(

 أنــه جيــوز وصــفه ســبحانه بالقــدم بمعنــى أنــه " البــدائع "عــن ابــن القــيم يف 
  .خيرب عنه بذلك وباب اإلخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية

ولعــــل هــــذا هــــو وجــــه اســــتعامل شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة هــــذا : لــــتق
  .الوصف يف بعض األحيان

 ).١٢- ١١ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٩١x אא 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [
كلكــم مــذنب إال مــن عافيــت; فاســتغفروين أغفــر لكــم, ! يــا عبــادي : إن اهللا تعــاىل يقــول«

 مــن أغنيــت, إين جــواد ماجــد واجــد; أفعــل مــا أشــاء, عطــائي كــالم, وعــذايب وكلكــم فقــري إال
 .»كن فيكون: ًكالم; إذا أردت شيئا فإنام أقول له

  ).ضعيف(
 ]:ثم بني اإلمام ضعفه ثم قال[

أننــــي ســــافرت ســــفرة اضــــطرارية إىل : وقــــد كــــان الــــداعي إىل خترجيــــه
 يف اهللا يف اإلمـــارات العربيـــة, فكنـــت يف دعـــوة غـــداء عنـــد بعـــض املحبـــني

 هـ, ويف املجلس شاب يامين ١٤٠٢ حمرم سنة ٩يوم اجلمعة ) أبو ظبي(
دعى بـــ  ــســلفي ي مــن ) املاجــد(هــل : , فــسأل أحــد احلــارضين)عبداملاجــد(ُ

ــــــة الرتمــــــذي للحــــــديث : أســــــامء اهللا تعــــــاىل? فقلــــــت ال أعلمــــــه إال يف رواي
  :الصحيح املتفق عليه عن أيب هريرة

, "ًمئة إال واحـدا, مـن أحـصاها دخـل اجلنـةًإن هللا تسعة وتسعني اسام, "
لكن العلـامء ) ! املاجد(فزاد الرتمذي فيه رسد األسامء, وفيها هذا االسم 

  ., مع بيان ضعفها)٢٢٨٨ ("املشكاة"ضعفوا هذه الزيادة, وهي يف 
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خمتـرص "فذكر أحد احلارضين أنه رأى هذا االسـم يف حـديث آخـر يف 
فطلبته, فرأيته قد ساقه حمذوف الـسند  للشيخ الصابوين, "تفسري ابن كثري

كعادتــــه, غــــري مــــشري إىل ضــــعفه; ألنــــه مــــن اجلمهــــور الــــذي ال علــــم عنــــده 
بالـــصناعة هـــذه; بـــل هـــو يـــستكثر بـــام لـــيس عنـــده; فـــإن احلـــديث يكـــون يف 

ً خمرجـــــا معـــــزوا لـــــبعض أصـــــحاب احلـــــديث "تفـــــسري ابـــــن كثـــــري"األصـــــل  ً
 أسـفل حاشـيته, , وجيعلـه يف"خمتـرصه"املؤلفني, فيختـرص التخـريج مـن 

يوهم القـراء أن التخـريج لـه, ولـيس لـه منـه إال التزويـر, كـام يـشري إىل ذلـك 
  :صقوله 
  .»من تشبع بام مل يعط; فهو كالبس ثويب زور«

ولو أنه فعل ذلك مرة أو مرتني ملـا تعرضـنا لـه بـذكر, ولكنـه جعـل ذلـك 
ة ًديدنـــة ومنهاجـــا; فإنـــه جعـــل كـــل التخرجيـــات التـــي يف األصـــل يف حاشـــي

  .واهللا تعاىل هو املستعان  ! "خمترصه"
 ).٦٢٩- ١١/٢/٦٢٧"(الضعيفة"



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٢٥٢ 

z٩٢x  
صAאא@ 

 ]:صقال رسول اهللا [
: ويف روايــة(يــا خيبــة الــدهر : يــؤذيني ابــن آدم يقــول: قــال اهللا عــز وجــل«

ب ليلـه ـِّلِقُأ: ريا خيبة الدهر, فإين أنا الده: فال يقولن أحدكم) يسب الدهر
  .» وهناره فإذا شئت قبضتهام

  ]:قال اإلمام[

  :معنى احلديث
 ومعنــى احلــديث أن العــرب كانــت إذا نزلــت بأحــدهم ": قــال املنــذري

 مـنهم أن الـذي أصـابه ًنازلة وأصابته مـصيبة أو مكـروه يـسب الـدهر اعتقـادا
ذا مطرنـــا بنـــوء كـــ: فعـــل الـــدهر كـــام كانـــت العـــرب تـــستمطر بـــاألنواء وتقـــول

اعتقــادا أن ذلــك فعــل األنــواء, فكــان هــذا كــالالعن للفاعــل وال فاعــل لكــل 
  . عن ذلك ص فنهاهم النبي ,يشء إال اهللا تعاىل خالق كل يشء وفاعله

 بـضم " وأنـا الـدهر "ابن داود ينكر رواية أهل احلديث ) حممد(و كان 
 وكان , من أسامء اهللا عز وجلًلو كان كذلك كان الدهر اسام: الراء ويقول

, بفــتح راء الــدهر عــىل النظــر يف " وأنــا الــدهر أقلــب الليــل والنهــار "يرويــه 
ــقلُأنــا طــول الــدهر والزمــان أ: معنــاه ورجــح هــذا بعــضهم . الليــل والنهــار ّبِ
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واجلمهور عـىل ضـم الـراء . يرد هذا " فإن اهللا هو الدهر ": ورواية من قال
   ."واهللا أعلم .

 ال تـسبوا الـدهر, فـإن اهللا عـز ": وو للحديث طريق أخرى بلفظ آخر وه
أنــا الــدهر األيــام والليــايل يل أجــددها وأبليهــا وآيت بملــوك بعــد : وجــل قــال

   ."ملوك 
  ).٦٩- ٢/٦٧"(الصحيحة"
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z٩٣x ؟אאא 
 هل يطلق عىل اهللا لفظ الذات?: سؤال
َ قد أطلق من بعض الصحابة لفظ ذات اهللا:الشيخ ِ ْ ُ.  
ـــــــه حـــــــديث:ةمداخلـــــــ ـــــــرد في   تفكـــــــروا يف آالء اهللا وال تفكـــــــروا يف : ( أمل ي
  ?)..ذات اهللا
 أنــــا مــــا أذكــــر اآلن احلــــديث, أنــــا أقــــول لــــه جــــاء هــــذا عــــن بعــــض :الــــشيخ
  .الصحابة
  ).تفكروا يف آالء اهللا وال تفكروا يف ذات اهللا ...(:مداخلة
  . أنا ما أحفظ واهللا اآلن يف ذات اهللا:الشيخ
  جائز?]يعني هذا [:مداخلة
حيـاول [ً جائز طبعا بعد صـحة احلـديث ورود ذلـك عـن الـسلف, :الشيخ

  .»يف ذات اهللا«]..الشيخ تذكر البيت
  ... وذلك يف ذات اإلله وإن يكن:مداخلة
  . أيوه هذا:الشيخ
  : كالم عبد اهللا بن املبارك]و[::مداخلة

  ....بائن من خلقه  اهللا فوق عرشه بذاته
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  .IQH إيه نعم:الشيخ
  )٠٠: ٤١: ٤٩/ ٢٥" ( والنوراهلدى " 

                                                 
حـــديث كـــذبات  يف مـــن كـــالم النبـــي ص, وذلـــك» ذات اهللا«: وقـــد جـــاء إطـــالق هـــذا اللفـــظ: أقـــول) ١(

مل يكـذب إبـراهيم إال ثـالث كـذبات «: أولـه يف إبراهيم عليه السالم الثالث حيـث قـال النبـي ص
 .)٦٢٩٤(» ومسلم«) ٣١٧٩(»البخاري«احلديث أخرجه» ..ذات اهللا عز وجل يف ثنتني منهن
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z٩٤x א
؟ 

 هل جيوز إطالق لفظ يشء عىل اهللا عز وجل?: السؤال
  .)٣٥:الطور(﴾flæìÔčÛbfl‚Ûa@ŽáŽç@žâc@đõžïfl‘@ŠžîË@žåčß@aìÔčÜŽ@žâc ﴿:الشيخ
ُ:مداخلة ِ أو مثال ﴿قل أي يشء أكرب شهادة قل اهللاَّ ُ ًُ َ َ َُّ ْ ًُ َ َ ٍَ ْ َ   .)١٩:األنعام(﴾ْ
  . ممكن يعني, بس يعني بدك حتكي مع ناس يفهموا عليك:الشيخ
  .ً جزاك اهللا خريا:مداخلة
  . وإياك:الشيخ

  ) ٠٠: ١٧: ٤٠/ ٣٢٦" (اهلدى والنور" 
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z٩٥x אאא
 

 ظــن عنــد أنــا وجــل عــز اهللا قــال «:قــال ص اهللا رســول أن عنــه اهللا ريض هريــرة أيب عــن
 ,بـالفالة ضـالته جيـد أحـدكم مـن عبـده بتوبـة أفـرح هللا واهللا ,يذكرين حيث معه وأنا يب عبدي
 َّإيل أقبل وإذا ً,باعا إليه تقربتً ذراعا إيل تقرب ومن ً,ذراعا إليه تقربتً شربا إيل تقرب ومن
 ».لِوَهرُأ إليه أقبلت يميش

  ).صحيح لغريه(
  ]:قال اإلمام[

ًة ظــــــاهرة عــــــىل أن هللا قربــــــا يقــــــوم بــــــه, بفعلــــــه القــــــائم فيــــــه داللــــــ:  قلــــــت ُ
ًوهــــذا مــــذهب الــــسلف وأئمــــة احلــــديث والــــسنة, خالفــــا للكالبيــــة .بنفــــسه

وغريهم ممن يمنـع قيـام األفعـال االختياريـة بذاتـه تعـاىل, ومـن ذلـك نزولـه 
− ٥/٢٤٠ (" جممـوع الفتـاوى البـن تيميـة"انظر .تعاىل إىل السامء الدنيا 

ية عرفـة, وكـل ذلـك خـاص بـاملؤمنني, فراجـع كالمـه ومنه دنـوه عـش) ٢٥٠
  .ًفإنه هام جدا 

  ).٣/١١٤٤" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z٩٦x ؟ 
 يف احلــــديث صفــــضيلة الوالــــد حفظــــك اهللا, قــــال رســــول اهللا : ســــؤال

حجابــه النــور لــو كــشفه ألحرقــت ســبحات وجهــه مــا «: الــذي يرويــه مــسلم
هـــل هـــذا يعنـــي أن بـــرصه ســـبحانه : فالـــسؤال» ه مـــن خلقـــهانتهـــى إليـــه بـــرص
  وتعاىل له هناية?

 ما انتهى إليه من اخللق يعني, اخللق هو الذي له هناية, أما برصه :الشيخ
تعاىل وكل صفاته ليس هلا حد حمدود, لكن املخلوقـات فهـي حمـدودة, 
هـــذا هـــو املقـــصود مـــن احلـــديث, التحديـــد لـــيس لـــه عالقـــة بالـــصفة وإنـــام 

  .ملخلوق فقطبا
 )٠٠:٣٥:٣٧/أ٢٩("رحلة النور"
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z٩٧x אאא 
 ]:صقال رسول اهللا [

يؤتى بأشد الناس كان بالء يف الدنيا من أهل اجلنة, فيقـول أصـبغوه  «− 
يا ابـن آدم هـل : , فيصبغونه فيها صبغة, فيقول اهللا عز وجلصبغة يف اجلنة

 أكرهــه ًال وعزتــك مــا رأيــت شــيئا: ل قــط أو شــيئا تكرهــه? فيقــوًرأيــت بؤســا
أصبغوه فيها : ؤتى بأنعم الناس كان يف الدنيا من أهل النار فيقولُقط, ثم ي

ال : يـــا ابـــن آدم هـــل رأيـــت خـــريا قـــط قـــرة عـــني قـــط? فيقـــول: صـــبغة, فيقـــول
  .»وعزتك ما رأيت خريا قط وال قرة عني قط

  ]:قال اإلمام[

صــفات اهللا تعــاىل ومــن  يف احلــديث جــواز احللــف بــصفة مــن :)فائــدة(
باب ما جاء يف احللف  ") ١٠/٤١ (" السنن الكربى "أبواب البيهقي يف 

بــصفات اهللا تعــاىل كــالعزة والقــدرة واجلــالل والكربيــاء والعظمــة والكــالم 
ثـــم ســـاق حتتـــه أحاديـــث وأشـــار إىل هـــذا احلـــديث  ."والـــسمع ونحـــو ذلـــك

يــه دليــل عــىل أن  ف": واستــشهد بــبعض اآلثــار عــن ابــن مــسعود وغــريه وقــال
ثم روي بإسناد الصحيح عن التابعي الثقـة  ." ...ًاحللف بالقرآن كان يمينا

اهللا اخلـالق :  أدركـت النـاس منـذ سـبعني سـنة يقولـون": عمرو بن دينار قال
   ."وما سواه خملوق والقرآن كالم اهللا عز وجل 

  ).١٥٦- ٣/١٥٥"(الصحيحة"
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z٩٨x ؟אאא 
 ًشيخنا مسألة احللف بيد اهللا وقدم اهللا هل جيوز قياسا عىل مجيع الصفات?: ؤالس

   أمل تسألني هذا السؤال?:الشيخ
أن الــــسلف مــــا كــــانوا : بعــــض أهــــل العلــــم قــــالوا.  ســــألتكم نعــــم:الــــسائل

  .حيلفون هذا النوع من احللف
   أنت تسأل جيوز أم ال جيوز?:الشيخ
  … أنا أسأل جيوز, لكن صفات:السائل
ً أنـت تـسأل عـن اجلـواز, هـل كـل أمـر جـائز ينبغـي أن يكـون واقعـا :الـشيخ

من قبل, هل تـرى هـذه األشـياء التـي حولـك هـذه أشـياء جـائز اسـتعامهلا أم 
  ال?

لكنها مل تكن يف عهده السلف, هذا كالم ليس كالم فقهاء ألن العلامء 
ذكــــروا حــــديث أحــــد الــــذين خيــــرجهم اهللا عــــز وجــــل بفــــضله مــــن النــــار إىل 

جلنــــــة, ال أستحــــــرض اآلن متــــــام احلــــــديث, ال أدري هــــــو الــــــذي قــــــال عنــــــه ا
إين ألعرف آخر رجل خيرج من النار, وآخر رجـل يـدخل اجلنـة : الرسول

ًرجل خيرج من النار حيبو حبوا, أو هو رجل آخر, الشاهد يف هذه القصة 
ال وعزتك, فأخذ العلامء من : ًوهي صحيحة ربنا يسأل العبد سؤاال فيقول

از احللـــف بـــصفة مـــن صـــفات اهللا تعـــاىل, هـــذا متـــى يقـــع? يقـــع يـــوم هنـــا جـــو
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القيامـــة, لكـــن أخـــذ منـــه حكـــم رشعـــي وهـــو أنـــه جيـــوز احللـــف بـــصفة مـــن 
  .صفات اهللا
   ﴿فبعزتك ألغوينهم أمجعني﴾:مداخلة
  . ال ال, هذه ما جيوز, هذه عىل العكس نعم:الشيخ
 يكـون هـذا كون أمر دل الدليل الـرشعي عـىل جـوازه ال يـستلزم أن: ًفإذا

  .ًاألمر اجلائز واقعا يف عهد السلف, هذا االستلزام يرد يف التعبديات
  )٠٠: ٠٠: ٤٢/ ٥١٤" (اهلدى والنور "
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z٩٩x אא
אKKK؟ 

 ?..هل جيوز التسمي بعبد الرمحة وعبد الرضا : سؤال
  . ما علمت ذلك:الشيخ

 )٠٠:١٩:٢١ /٨ ("لقاءات املدينة"
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z١٠٠x אאא
א؟ 

األوىل : َّقسم املتكلمون الصفات إىل ستة أقسام, قال: قال الشنقيطي رمحه اهللا: سؤال
صــفة معنويــة, مــا الفــرق بــني صــفة املعنــى : قــال: صــفة معنــى, والثالثــة: صــفة نفــسية, والثانيــة

 والصفة املعنوية?
@. ما عندي دراية:الشيخ @

 )٠٠:٣٩:٣٧/أ٣٠("رحلة النور"
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z١٠١x  

 ...التقسيم يف الصفات مثال عىل ذلك الصفات السلبية كام يقول بعضهم: سؤال
ً عفــوا يــا أخــي ســؤال, الــصفات الــسلبية هــل ورد هــذا التعبــري يف :الــشيخ

 الكتاب والسنة فيام تعلم? 

 . مل يرد:مداخلة

 طيب ملاذا تسأل عنها?:الشيخ  

 بعـــض املـــشائخ يقـــول عنـــه, فأريـــد أعـــرف مـــدى  ألين ســـمعت:مداخلـــة
 . صحة هذا القول أو بطالنه

  . إسأله, نحن ما عندنا صفات سلبية:الشيخ  
  )٠٠: ٣٧: ٥٦٣/١٩" (اهلدى والنور"
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z١٠٢x א 
 ]:صقال رسول اهللا [
: ضــحك ربنــا عــز وجــل مــن قنــوط عبــاده, وقــرب غــريه, فقــال أبــو رزيــن«

لــن نعــدم مــن رب يــضحك : فقــال.نعــم : لأويــضحك الــرب عــز وجــل? قــا
  .»ًخريا
  ]:قال اإلمام[

رصيـــح يف إثبـــات صـــفة الـــضحك هللا تعـــاىل بحيـــث ال يمكـــن احلـــديث 
  .تأويله

  ).٧٣٣- ٦/٢/٧٣٢" (الصحيحة"
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z١٠٣x א 
א 

 ]:صقال رسول اهللا [
ٌآخر من يدخل اجلنة رجل; فهو يميش مرة, وي« َُ َ ُكبو مرة, وتسفعه النار ُ ُ ُ ً

َمـــرة, فـــإذا مـــا جاوزهـــا التفـــت إليهـــا فقـــال َ ْتبـــارك الـــذي نجـــاين منـــك, لقـــد : ً ِ َ
ٌأعطــاين اهللا شــيئا مــا أعطــاه أحــدا مــن األولــني واآلخــرين, فرتفــع لــه شــجرة,  ُ ُ ُ ً ً

ِّأي رب: ُفيقـــول َأدننـــي مـــن هـــذه الـــشجرة, فألســـتظل بظلهـــا, وأرشب مـــن ! ْ ِّ َّ
ّعز وجلُمائها, فيقول اهللا  َلعـيل إن أعطيتكهـا سـألتني غريهـا? ! يا ابن أدم: ّ ُ ِّ

ـَّويعاهـده أن ال يـسأله غريهـا, وربه يعـذره; ألنه يـرى مـا ! ِّال يـا رب : ُفيقول ُُ ِ ـُّ َ
ُال صرب له عليه, فيدنيه منها, فيستظل بظلها, ويرشب من مائها ُِّ ُّ ََ ِ َ ْ.  

ُثــم ترفــع لــه شــجرة هــي أحــسن مــن األوىل, فيقــول ً أدننــي مــن ! ِّرب ْأي : ُ
ُهــذه ألرشب مــن مائهــا, وأســتظل بظلهــا, ال أســألك غريهــا, فيقــول ُ ِّ ََّ َ يــا ابــن : َ

ِأمل تعاهــــدين أن ال تــــسألني غريهــــا? فيقــــول! آدم  ك منهــــا : ْ ــــلعــــيل إن أدنيت ُ ِّ
ه يــرى مــا ال  ه يعــذره; ألن ــتــسألني غريهــا? فيعاهــده أن ال يــسأله غريهــا, ورب َّ ُ ــ ُّ َُ َ ُ

َصرب له عليه, فيدن ْ ُيه منها, فيستظل بظلها, ويرشب من مائهاَ ِّ ُّ ِ.  
ُثم ترفع له شجرة عنـد بـاب اجلنـة هـي أحـسن مـن األوليني, فيقـول َِ ْ َـ ْأي : ٌُ

َأدنني من هذه ألستظل بظلها, وأرشب مـن مائهـا, ال أسـألك غريهـا! ِّرب ُ ِّ ََّ !
َأمل تعاهــدين أن ال تــسألني غريهــا? قــال! َيــا ابــن آدم: ُفيقــول ! ِّبــىل يــا رب: ْ
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ه يعــذره; ألنــه يــرى مــا ال صرب لــه عليهــا, فيدنيــه  َهــذه ال أســألك غريهــا, ورب ْ ــُ َ ــ ُّ ُ
  .منها 

ُفيسمع أصـوات أهـل اجلنـة فيقـول ِّأي رب: ُ ِأدخلنيهـا, فيقـول! ْ َأي ابـن : ِ ِ
َمــا يرصيني منــك? أيرضــيك أن أعطيــك الــدنيا ومثلهــا معهــا? قــال! َأدم ــ ََ َ َ ِ يــا : ْ

  لعاملني?ُّأتستهزئ مني وأنت رب ا! ِّرب 
َفــــضحك ابــــن مــــسعود, فقــــال ٍ ُ ُأال تــــسألوين مــــم أضــــحك? فقــــالوا: َ َمــــم : َ

ِّمــن ضحك رب العــاملني حــني قــال: ُتــضحك? قــال ِ ِ ــ َأتــستهزئ منــي وأنــت : َ
ـِّإين ال أستهزئ منك, ولكني عـىل مـا أشـاء قـادر: ُّرب العاملني? فيقول َ ُ. − 

  .»− قدير: ويف رواية
  ]:قال اإلمام[

ريـــر هـــذا التخـــريج عـــىل مـــن ينكـــر صـــحة ثـــم وقفـــت بعـــد زمـــن مـــن حت
احلــديث مــن جهـــة مــا فيـــه مــن إثبــات صـــفة الــضحك لـــرب العــاملني بقولـــه 

  :ص
ِمن ضحك رب العاملني..« ِ َ«.  

َّ فض فــــوه− وأعنـــي بـــه ذاك اجلهمـــي اجلاحـــد املعطــــل, فقـــد قـــال ـــ  يف − ُ
  :ًمشريا إىل إنكاره هذه الصفة) ١٧٨ص  ("دفع الشبه "تعليقه عىل 

ال تثبــت; ألن راوهيــا محــاد بــن ســلمة ضــعفه مــشهور; (!) وهــي عنــدنا "
  ."..وإن كان من رجال مسلم
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ًجمــــال الكــــالم يف الــــرد عليــــه واســــع جــــدا ال ســــبيل إليــــه اآلن, : فــــأقول
  !فحسبي منه ما يأيت; مما يؤكد جتهمه وعداءه ألئمة السنة وكذبه عليهم

 ; كــذب وزور, مل"ضــعفه مــشهور"! −  رمحــه اهللا−  قولــه يف محــادً:أوال
فخـذ مـا شـئت مـن كتـب الرجـال, فلـن جتـد ! يسبقه إليه أحد مـن املـسلمني

ًفيها هذا التضعيف املطلق فضال عن أن يكون مقرونا بأنه مشهور  غايـة !! ً
  !?صوهل هناك من ال خيطئ غري رسول اهللا ! إنه خيطئ: ما قيل فيه

ومـــع ذلـــك; فحـــامد موصـــوف بالـــضبط واإلتقـــان فـــيام يرويـــه عـــن بعـــض 
ومــنهم ثابــت البنــاين راوي هــذا احلــديث عنــد مــسلم وغــريه كــام التــابعني; 

  ):٢/٢٢٢ و١/٢٦٣ ("العلل "رأيت, وقد قال اإلمام أمحد يف 
  ."محاد بن سلمة أثبت الناس يف ثابت البناين "

  .وكذا قال ابن املديني وغريه
َّو أن القــارئ الكــريم راجــع ترمجتــه يف املطــوالت مــن كتــب الرجــال لــو

العجب العجاب من الثناء عليه والرفع من شأنه, وحسبك والتاريخ; لرأى 
 احلـــــافظ −  الـــــذي ال حيـــــايب وال يـــــداري− يف ذلـــــك قـــــول إمـــــام املـــــؤرخني

, ووصــفه "أعــالم النــبالء", ويف "تــذكرة احلفــاظ "الــذهبي, فقــد أورده يف 
  :باحلافظ اإلمام القدوة شيخ اإلسالم, ثم قال

 يف ســعة مــا روى; وهــو ًكــان بحــرا مــن بحــور العلــم, ولــه أوهــام: قلــت"
ًوكـان مـع إمامتـه يف احلـديث إمامـا كبـريا يف العربيـة, فقيهـا ..صدوق حجة ً ً

ًفصيحا, رأسا يف السنة ً..".  
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  ):٦/٢١٦ (" الثقات "وقال ابن حبان يف 
مل يكــــــن مــــــن أقرانــــــه مثلــــــه يف البــــــرصة يف الفــــــضل والــــــدين والعلــــــم, "

ه يف والنـــسك, والـــصالبة يف الـــسنة, والقمـــع ألهـــل البدعـــة,  ُـــومل يكـــن يثلب َُ ْ
أيامه إال قدري أو مبتدع جهمي, ملا كان يظهـر مـن الـسنن الـصحيحة التـي 

  ."ينكرها املعتزلة
 − ســبحان اهللا ا مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة, فهــا هــو اجلهمــي املبتــدع: قلــت

ً يثلبــه مــن جديــد ويطعــن فيــه تقليــدا منــه للكــوثري والغــامري − بــل اجلاحــد
, −  رمحـه اهللا− لسبب نفسه الـذي ذكـره ابـن حبـانوأمثاهلام من املتجهمة ل

 لرميه بام ال يصح, حتى ضـعف بـه −  مثلهام− لذلك; جتده قد نصب نفسه
هذا احلـديث الـصحيح املتلقـى مـن األمـة بـالقبول, حتـى مـن ابـن اجلـوزي 

ُ الذي فتح له باب التجهم; فإنـه لعلمـه بثقـة محـاد مل يسعه إال "الدفع "يف  ْ ََـ
فــرسه باملجــاز الــذي يــؤدي هبــم إىل أن يفــرسوا وجــود التــسليم بــه, ولكنــه 

ًذاتـــه تعـــاىل باملجـــاز أيـــضا; ألن للمخلوقـــات وجـــودا أيـــضا, فـــإذا قـــالوا ً ال : ً
ينـــــسب الـــــضحك إىل اهللا ألن الـــــضحك مـــــن صـــــفة اإلنـــــسان; فلينفـــــوا إذن 

وجـوده تعـاىل لـيس : فـسيقولون! ًوجوده تعاىل; ألن اإلنسان موجود أيضا
: وا إذن يف كــل صــفة هللا ثبتــت يف الكتــاب أو الــسنةقولــ: فنقــول..كوجودنــا

ÉîàÛa@ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ@@@@@@@@@@﴿إهنا ليست كـصفتنا; تـسرتحيوا وهتتـدوا 
–jÛa﴾ويـضحك ..; فلـه سـمع ولكـن لـيس كـسمعنا, وبـرص لـيس كبـرصنا

ًولكن ليس كضحكنا; فإنه يقال يف الصفات كلها ما يقال يف الـذات إثباتـا 
  .ًوتنزهيا
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َّفدعني عن بنيات الطريق ...ٍ من خفاءفهذا احلق ما به َُ.  
ثـــم إن الواقـــع يـــشهد أن كـــل جهمـــي جاحـــد إنـــام هـــو مـــن الـــذين قـــال اهللا 

éjÜÓë@éÈ@óÜÇ@ánë@áÜÇ@óÜÇ@a@éÜ™cë@êaìç@ég@ˆ¥a@åß@oícŠÏc@@@@@@@@@﴿: فيهم
@@ñëb’Ë@êŠ–i@óÜÇ@ÝÈuë﴾ ذلــك; ألهنــم حيــاولون تــضعيف أحاديــث 

 فعـل هـذا اجلاحـد هبـذا احلـديث, الصفات بكل وسـيلة غـري مـرشوعة, كـام
ًفضعف إماما من أئمة املسلمني بزور ادعاه عليه, ثم مل يعبأ بمن تابعه من 
ـــــــث أخـــــــرى يف  ـــــــصفة يف أحادي ـــــــورود هـــــــذه ال الثقـــــــات كـــــــام تقـــــــدم, وال ب

 وغريمها, بحيث يقطع الواقف عليها بثبوت نسبتها إىل اهللا "الصحيحني "
 − ًألخـــــرى جحـــــدا هلـــــاوكـــــذلك يفعـــــل بكـــــل أحاديـــــث الـــــصفات ا.تعـــــاىل

 كام فعل بآيـات الـصفات كـاملجيء −  بتأويلها− ً, أو تعطيال هلا− بتضعيفها
ًوالفوقية واالستواء; تقليدا منه للكوثري وأمثاله من اجلهمية, عـاملهم اهللا 

  !بام يستحقون
  ).٣٥٦- ٣٥٣، ٣٤٦- ٧/١/٣٤٥"(الصحيحة"
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 ٢٧١ 

z١٠٤x  
 ]:صقال رسول اهللا [
 يــوم القيامــة, جــاء الــرب تبــارك وتعــاىل إذا مجــع اهللا األوىل واألخــرى«

مــــا : فقــــالوا لعقبــــة(إىل املــــؤمنني, فوقــــف علــــيهم, واملؤمنــــون عــــىل كــــوم 
إن عرفنا : هل تعرفون ربكم? فيقولون: فيقول) مكان مرتفع: الكوم? قال

نفـــسه عرفنـــاه, ثـــم يقـــول هلـــم الثانيـــة, فيـــضحك يف وجـــوههم, فيخـــرون لـــه 
  .»سجدا

  ]:قال اإلمام[

  ه عــىل ُ احلــديث كغــريه مــن أحاديــث الــصفات جيــب إمــراراعلــم أن هــذا
  ..تعطيل أو تشبيه كام هو مذهب السلف ظاهره, دون

  ).٣٨٥- ٢/٣٨٤"(الصحيحة"



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٢٧٢ 

z١٠٥x  
 ]:صقال رسول اهللا [
: رب غــريه, فقــال أبــو رزيــنُــضــحك ربنــا عــز وجــل مــن قنــوط عبــاده, وق«

 لــن نعــدم مــن رب يــضحك: فقــال.نعــم : أويــضحك الــرب عــز وجــل? قــال
  .»ًخريا
  ]:قال اإلمام[

  :غريب احلديث
 الغري من تغري احلال, وهو اسم ": " رشح القاموس ", يف )غريه (−  ١ 

قــال أبــو  ."بمعنــى القطــع والعتــب, وجيــوز أن يكــون مجعــا واحدتــه غــرية 
 والـــضمري هللا, واملعنـــى أنـــه ": " حاشـــية ابـــن ماجـــه "احلـــسن الـــسندي يف 

وسا من اخلري بأدنى رش وقع عليه مع تعاىل يضحك من أن العبد يصري مأي
قرب تغيريه تعاىل احلال من رش إىل خري ومـن مـرض إىل عافيـة ومـن بـالء 

لكـــــن الـــــضحك عـــــىل هـــــذا ال يمكـــــن تفـــــسريه .وحمنـــــة إىل رسور وفرحـــــة 
   ."بالرضا 
 يريـد أن ": قـال الـسندي.من عـدم كعلـم إذا فقـده ) لن نعدم: قلت (−  ٢

فقــد خــريه بــل كلــام احتجنــا إىل خــري الــرب الــذي مــن صــفاته الــضحك ال ن
   ."وجدناه, فإنا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيعطي 
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 ٢٧٣ 

ـــــسكون الـــــزاي"): أزلـــــني (−  ٣  عـــــىل وزن ) األزل(الـــــشدة, و:  األزل ب
 زاد املعـاد " ."هو الذي قد أصابه األزل واشتد به حتى كـاد يقـنط ) كتف(
".   

  ).٧٣٧- ٧٣٦، ٦/٢/٧٣٢"(الصحيحة"
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 ٢٧٤ 

z١٠٦x אא
א 

 ]:صقال رسول اهللا [
: ضــحك ربنــا عــز وجــل مــن قنــوط عبــاده, وقــرب غــريه, فقــال أبــو رزيــن«

لــن نعــدم مــن رب يــضحك : فقــال.نعــم : أويــضحك الــرب عــز وجــل? قــال
  .»ًخريا
  ]:قال اإلمام[

  حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن ): ١٠٩٢ (" مــسنده "أخرجــه الطيالــيس يف 
: صقــال النبــي :  وكيــع بــن عــدس عــن أيب رزيــن قــاليعــىل بــن عطــاء عــن

 "ويف ) ٤/١٢ (" املـــسند "ومـــن هـــذا الوجـــه أخرجـــه أمحـــد يف .فـــذكره 
 ٥٥٤رقـم  (" الـسنة "وابـن أيب عاصـم يف )  دار ابن القيم– ٤٥٢ ("السنة 

 "وعبـد اهللا بـن أمحـد يف ) ٢٨١رقـم  ("سـننه"وابـن ماجـه يف )  بتحقيقي− 
 حتقيـــق −  ٤٦/٣٠ (" الـــصفات "ارقطني يف والـــد) ٤٥٣ ("زوائـــد الـــسنة 

) ٢٨٠ −  ٢٧٩ و٢٧٩ص  ("الــــرشيعة "واآلجــــري يف ) الــــدكتور الفقيهــــي
 − مــــن طريــــق الطيالــــيس )٤٧٣ص (" األســــامء والــــصفات "والبيهقــــي يف 

وهـــذا إســـناد ضـــعيف, رجاهلثقـــات : قلـــت.كلهـــم عـــن محـــاد بـــن ســـلمة بـــه 
 بــدل العــني,  باحلــاء" حــدس ": رجــال مــسلم غــري وكيــع بــن عــدس, ويقــال

وقـال  ." ال يعرف, تفرد عنه يعىل بن عطـاء ": " امليزان "قال الذهبي يف 
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يعنـــي عنـــد املتابعـــة كـــام نـــص : قلـــت ." مقبـــول ": "التقريـــب"احلـــافظ يف 
: " الكاشف "وقال الذهبي عنه يف .عليه يف املقدمة, وقد توبع كام يأيت 

وثيقــه هنــا غــري معتمــد يــشري إىل أن ابــن حبــان وثقــه, وأن ت: قلــت ! " وثــق "
ألنـــه يوثـــق مـــن ال يعـــرف, وهـــذا اصـــطالح منـــه لطيـــف عرفتـــه منـــه يف هـــذا 
الكتــاب, فــال ينبغــي أن يفهــم عــىل أنــه ثقــة عنــده كــام يتــوهم بعــض الناشــئني 

مــن ) ٥/٤٩٦ ("ثقاتــه"وابــن حبــان أورده يف التــابعني مــن  .يف هــذا العلــم
 ": , وقــال"دس  عــ"روايــة يعــىل عنــه فقــط, وحكــى اخلــالف املتقــدم يف 

وقد أخرج له حديثا آخر عن أيب رزيـن  ."أرجو أن يكون الصواب باحلاء 
, ومل خيــــــرج لــــــه هــــــذا )٤٥٩ (" الظــــــالل "يف الرؤيــــــة, وهــــــو خمــــــرج يف 

احلــــديث, وهــــو عجيــــب منــــه خــــالف فيــــه اجلامعــــة مــــع أنــــه عــــىل رشطــــه, 
وأخشى ما أخشاه أن يكون الصارف له عنه هو أنـه رصيـح يف إثبـات صـفة 

 ضــحك اهللا "ك هللا تعــاىل بحيــث ال يمكــن تأويلــه كــام فعــل بحــديث الــضح
, فقـــد رأيتـــه تأولـــه "مـــن رجلـــني قتـــل أحـــدمها صـــاحبه وكالمهـــا يف اجلنـــة 

, خـالف فيـه طريقـة الـسلف يف اإلثبـات مـع التنزيـه, IQHً قبيحـاً متكلفاًتأويال
  ) . اإلحسان−  ٤٦٤٧ (" صحيحه "فانظر كالمه إن شئت يف 

  ).٧٣٣- ٦/٢/٧٣٢"(الصحيحة"

                                                 
ص (لـه, فراجعـه فإنـه مهـم رده عىل املرييس ثـم أبط يف  حكى اإلمام الدارمي نحوهوقد) ١(

 ].منه[.اهـ .) ١٧٨ − ١٧٧
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z١٠٧x א 
  ]:قال اإلمام[

, فهام صفتان هللا عز وجل عند أهل الـسنة " الضحك " غري " العجب "
  .خالفا لألشاعرة, فإهنم ال يعتقدوهنام, بل يتأولوهنام بمعنى الرضا...

  ).٦/٢/٧٣٨"(الصحيحة"
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z١٠٨x ؟א 
ة اهللا عليه تأول ضحك الرب سبحانه وتعاىل بالرضا وكـذا يا شيخ, البيهقي رمح: سؤال

 .»معامل السنن«اخلطايب صاحب 
  . كل األشاعرة كذلك يفعلون:الشيخ
 أبو إسحاق احلويني أقرهم عىل هذا يف كتاب البيهقـي الشيخ و:مداخلة
  ...األربعني ...يف كتابه 
   بم?:الشيخ
اشـــية نقـــل قـــول  احلـــويني أبـــو إســـحاق أقـــرهم عـــىل هـــذا يف احل:مداخلـــة

اخلطـــايب أن الـــضحك بمعنـــى الرضـــا وأقـــرهم عليـــه, يعنـــي يقـــول هـــذا, مـــا 
  ..املربر أو
  . هو الزم من الضحك ذلك, لكن ال يفرس به:الشيخ
  .. هم أولوه إىل الرضا:مداخلة
  . ال يفرس به:الشيخ
  . بارك اهللا فيك:مداخلة
  . وفيك بارك:الشيخ

 )٠٠: ١٤: ٣٤/ ٤٠٩" (اهلدى والنور"
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z١٠٩x א 
  ]:قال اإلمام[

إضــافة العجــب إىل اهللا تعــاىل ثابتــة يف غــري مــا حــديث واحــد, مــن ذلــك 
َ, فـإذا ثبت »وعجـب اهللا مـن قـوم يـدخلون اجلنـة يف الـسالسل«: صقوله  َـ َ

َمحل عىل ما يليق به تعاىل دون تأويل أو تشبيه ِ ُ.  
 ).٣/١٩٨"(خمتصر صحيح البخاري"
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z١١٠x אא 
אא 

  ]:قال اإلمام[

, فهام صفتان هللا عز وجل عند أهل الـسنة " الضحك " غري " العجب "
  .خالفا لألشاعرة, فإهنم ال يعتقدوهنام, بل يتأولوهنام بمعنى الرضا...

  ).٦/٢/٧٣٨"(الصحيحة"
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z١١١x  
 ]:صقال رسول اهللا [
ــ أو عجب− َك اهللاُِلقــد ضــح« ُ مــن فعــالكام − ِ ِ , وأنــزل ]ِبــضيفكام الليلــة[ِ
Ù÷ÛëdÏ@éčÐã@Ş|Ž‘@flÖìŽí@åßë@òfl•b–@áèi@æb×@ìÛë@áèÐãc@óÜÇ@æëŠqûŽíë@@@@@@@@@@﴿ :اهللاُ

æìzÜÐ½a@Žáç﴾.َّأبا طلحة األنصاري وامرأته: يعني«.  
  ]:قال اإلمام[

 ال يـرض −  بني الضحك والعجب− اعلم أن الشك املذكور يف احلديث
ًيف ثبوهتام, ألن كال منهام قد جاء فيها أحاديث كثرية يف سياقات متعـددة 

 البـن "الـسنة"يف كتب السنة, وبخاصة منها كتـب التوحيـد والعقيـدة, مثـل 
 لآلجـــــري, وقـــــد "الـــــرشيعة " ال بـــــن خزيمـــــة, و" التوحيـــــد"و أيب عاصـــــم,

 ٧٥٥ ("الــصحيحة", و)٥٧٣− ٥٦٩ ("ظــالل اجلنــة"خرجــت بعــضها يف 
  .وغريها) ٢٤٠١ ("داود  صحيح أيب", و)٣١٢٩ و١٠٧٤و

  )٨٠٨، ٧/٢/٨٠٦"(الصحيحة"
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z١١٢x א 
אאא 

 وجـل عز اهللا قال« :قال ص اهللا رسول أن عنه اهللا ريض هريرة أيب عن
 مـن عبـده بةبتو أفرح هللا واهللا ,يذكرين حيث معه وأنا يب عبدي ظن عند أنا

 ومـن ,ًذراعـا إليـه تقربـت ًشـربا إيل تقـرب ومن ,بالفالة ضالته جيد أحدكم
 إليـــــه أقبلـــــت يمـــــيش إيل أقبـــــل وإذا ,ًباعـــــا إليـــــه تقربـــــت ًذراعـــــا إيل تقـــــرب
  .»أهرول

  ).صحيح لغريه(
  ]:قال اإلمام[

ًفيــــــه داللــــــة ظــــــاهرة عــــــىل أن هللا قربــــــا يقــــــوم بــــــه, بفعلــــــه القــــــائم :  قلــــــت ُ
َّالــــسلف وأئمــــة احلــــديث والــــسنة, خالفــــا للكالبيــــة وهــــذا مــــذهب .بنفــــسه ًُ

وغريهم ممن يمنـع قيـام األفعـال االختياريـة بذاتـه تعـاىل, ومـن ذلـك نزولـه 
− ٢٤٠/ ٥ (" جمموع الفتاوى البن تيميـة"انظر .تعاىل إىل السامء الدنيا 

ومنه دنـوه عـشية عرفـة, وكـل ذلـك خـاص بـاملؤمنني, فراجـع كالمـه ) ٢٥٠
  .ًفإنه هام جدا 

  ).٣/١١٤٤" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١١٣x  
ٌ﴿وإذا سألك عبادي عنـِّي فـإين قريـب﴾: قوله تعاىل: سؤال َ َِ َ َ َِّ َِ ِِ ِ َ َ َ , هـل نثبـت منهـا )١٨٦:البقرة(َ

 صفة القرب هللا سبحانه وتعاىل?
  .ً طبعا, هذا ثابت:الشيخ

أقـــــرب مـــــا يكـــــون العبـــــد إىل ربـــــه وهـــــو «:  هـــــل معنـــــى احلـــــديث:مداخلـــــة
  هو نفس املعنى?»جدسا

  . ال, هذا قرب من العبد إىل الرب:الشيخ
   وذاك قرب اهللا من العبد, فام هو معنى هذا القرب شيخنا?:مداخلة
  .. رجعنا ملوضوع الكيف مع أن املعنى واضح, لكن تكييفه:الشيخ

اآليــــة ختتلــــف عــــن :  لــــو قــــال قائــــل هلــــذه اآليــــة وهــــذا احلــــديث:مداخلــــة
ســـــبحانه وتعـــــاىل هـــــو الـــــذي يتقـــــرب مـــــن العبـــــد, احلـــــديث بمعنـــــى, أن اهللا 

واحلــديث أن العبــد يتقــرب مــن اهللا, لكــن املعنــى يف هــذا احلــديث وهــذه 
اآلية أن اهللا سبحانه وتعاىل يستجيب لعبده إذا دعاه, فهو بذلك قريب منه, 

  هل هذا يصح يف اآلية واحلديث?
ســتجابة,  إذا كــان املقــصود هبــذا التفــسري لآليــة تفــسري القــرب باال:الــشيخ

ال يكفــــي هــــذا, هــــذا جــــزء مــــن التفــــسري, وذاك القــــرب اإلهلــــي : فأنــــا أقــــول
  .يستلزم االستجابة, لكن ليس هو كل يشء
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  .كباقي الصفات نثبت القرب الذي يليق به: ً إذا:مداخلة
  .نعم. هو هذا:الشيخ

 ) ٠٠: ١٧: ٦٧/٥٠" (اهلدى والنور"
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z١١٤x  
إن الـذي تدعونـه أقـرب إىل أحـدكم مـن عنـق «: صالقـرب الـوارد يف قولـه ...يا شـيخنا 

 .»...راحلته 
 .. بذاته بذاته يليق بجالله وكامله:الشيخ

 )٠٠: ٥٥: ٥٦٤/٣٩" (اهلدى والنور"
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z١١٥x א 
 

 أنــا اهللا يقــول« :ص اهللا رســول قــال :قــال عنــه اهللا ريض هريــرة أيب عــن
 يف ذكرتــه نفــسه يف ذكــرين فــإن ,ذكــرين إذا معــه وأنــا ,يب عبــدي ظــن عنــد

 ًشــربا إيل بَّتقــر وإن ,مــنهم خــري مــإل يف ذكرتــه مــإل يف ذكــرين وإن ,نفــيس
 يميش أتاين وإن ,ًباعا إليه تقربت ًذراعا إيل تقرب وإن ,ًذراعا إليه بتَّتقر
  .»هرولة أتيته
  ).صحيح(
  ]:قال اإلمام[

 –ً خالفـــا للـــسلف –علـــامء الكـــالم اشـــتهر عنـــد املتـــأخرين مـــن : قلـــت 
) التقــرب(و) الــنفس(تأويــل هــذه الــصفات املــذكورة يف هــذا احلــديث مــن 

وما ذلك إال لضيق عطنهم, وكثرة تأثرهم بـشبهات املعتزلـة وأمثـاهلم ...و
مــن أهــل األهــواء والبــدع فــال يكــاد أحــدهم يطــرق ســمعه هــذه الــصفات إال 

لوقات, فيقعون يف التـشبيه, ثـم كان السابق إىل قلوهبم أهنا كصفات املخ
يفــــرون منــــه إىل التأويــــل ابتغــــاء التنزيــــه بــــزعمهم, ولــــو أهنــــم تلقوهــــا حــــني 

و الـــــسميع ﴿: ســـــامعها مستحـــــرضين قولـــــه تعـــــاىل ه يشء وه يس كمثل ُل َ َ َ ِْ ِ َِّ ـــــٌ ُ ْ َ ـــــ ِ ْ َ ـــــ َ
ُالبصري ِ ﴾ ملا ركنوا إىل التأويل, وآلمنـوا بحقائقهـا عـىل مـا يليـق بـه تعـاىل, َ

م يف إيامهنــم بــصفتي الــسمع والبــرص وغريمهــا مــن شــأهنم يف ذلــك شــأهن
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صــفاته عــز وجــل, مــع تنزهيــه عــن مــشاهبته للحــوادث, لــو فعلــوا ذلــك هنــا 
الســـرتاحوا وأراحـــوا, ولنجـــوا مـــن تناقـــضهم يف إيامهنـــم بـــرهبم وصـــفاته, 

وراجـــع إن شـــئت التوســـع يف هـــذا كتـــب شـــيخ اإلســـالم ابـــن .فـــاللهم هـــداك
  .تيمية, رمحه اهللا تعاىل 

  ).٢/٦١٠" (يق على الترغيب والترهيبالتعل"
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z١١٦x א 
 ]:صقال رسول اهللا  [
 مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق اهللا فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم عرفــة وإنــه «

  .»ما أراد هؤالء?: ليدنو, ثم يباهي هبم املالئكة, فيقول
  ]:قال اإلمام[

        :بلفظ ..." الرتغيب " يف "احلديث"وقع 
وهي زيادة منكرة ال أصل  ..." يتجىل ":  هبذه الزيادة" ليدنو يتجىل "

و هذا اخلطأ عندي أسـوأ ...هلا أيضا يف يشء من طرق احلديث ورواياته 
 ملعنى احلديث, ألنه تفسري للدنو بـالتجيل, وهـذا ِّريَغُمن الذي قبله ألنه م

ل أحاديـــــث إنـــــام جيـــــري عـــــىل قاعـــــدة اخللـــــف وعلـــــامء الكـــــالم يف تأويـــــ
الصفات, خالفا لطريقة الـسلف ريض اهللا عـنهم, كـام خـالفوهم يف تأويـل 

  .بأن املعنى نزول رمحته  IQHأحاديث نزول اهللا تعاىل إىل السامء الدنيا
وهـــذا كلـــه خمـــالف ملـــا كـــان عليـــه الـــسلف مـــن تفـــسري النـــصوص عـــىل 

Ûa@ìçë@õï‘@éÜrà×@îÛ@Éîà﴿ :ظاهرها دون تأويل أو تشبيه كام قـال تعـاىل
–jÛa﴾)ــشورى , فنزولــه نــزول حقيقــي يليــق بجاللــه ال يــشبه نــزول )١١: ال

                                                 
 ", ويف )٤٤٩ (" اإلرواء " يف  أحاديــث كثــرية متــواترة, خرجــت طائفــة كبــرية منهــاوهــي) ١(

 .]منه[.اهـ  .)٥١٣ − ٤٩٢( البن أيب عاصم "ختريج السنة 
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املخلـــوقني, وكـــذلك دنـــوه عـــز وجـــل دنـــو حقيقـــي يليـــق بعظمتـــه, وخـــاص 
فهـذا . لدعوته عـز وجـل ًبعباده املتقربني إليه بطاعته, ووقوفهم بعرفة تلبية

هــــو مــــذهب الــــسلف يف النــــزول والــــدنو, فكــــن عــــىل علــــم بــــذلك حتــــى ال 
وجتد تفـصيل هـذا اإلمجـال وحتقيـق , رف مع املنحرفني عن مذهبهمتنح

جمموعــة . "وبخاصــة منهــا  القــول فيــه يف كتــب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة,
وقـــد أورد احلـــديث عـــىل ) .٤٧٨ −  ٥/٤٦٤ج  (ً, فراجـــع مـــثال"الفتـــاوى 

واستدل به عىل نزولـه تعـاىل بذاتـه عـشية عرفـة, ) ٣٧٣ص (الصواب فيها 
   .ًشار إليه آنفاجابر امل وبحديث

  ).١٠٩- ١٠٨، ٦/١/١٠٦"(الصحيحة"
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z١١٧x  
 ِ َعن عائشة إن رسول اهللاَّ ُ َ َّ ُِ َ ِ َ قالصَ ُ فيه  «:َ ِما من يوم أكثر من أن يعتق اهللاَّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َ ْْ ََ ََ َْ ٍ

ًعبدا  ْ َمن النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى هبم املالئكةَ ُـ َ َـَـ ِ ِـ َِ َ ْ ُ َّ ِـَ ِ ِ َـ ُ َـ ُ َ ْ َـ ْ َُ ْ َـَّ ِ َ ِ ِ َـ فيقول ما ـَّ ُ ُـ ََ
ِأراد هؤالء َ ُ َ َ َ َ«.  

  ]:قال اإلمام[

  القــول يف دنــوه تعــاىل كــالقول يف نزولــه وســائر صــفاته, جيــب اإليــامن 
هبا وتـصديقها بـدون تـشبيه, وال تعطيـل أو تأويـل, كـام جـرى عليـه الـسلف 

  ريض 
  .اهللا عنهم

  ).١٧٢ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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z١١٨x ؟א 
 مـن أكثـر يـوم مـن مـا« :قال ص اهللا رسول أن عنها اهللا ريض ائشةع عن

 هبــم يبــاهي ثــم ليــدنو وإنــه ,عرفــة يــوم مــن النــار مــن ًعبيــدا فيــه اهللا يعتــق أن
  .»?هؤالء أراد ما فيقول املالئكة

  )صحيح(
  ]:قال اإلمام[

, والــــصواب مــــا أثبتنــــاه, )ليــــدنو يــــتجىل: (األصــــل واملخطوطــــة] يف [
ادة منكــرة ال أصــل هلــا يف يشء مــن روايــات احلــديث زيــ) يــتجىل(وزيــادة 

, ومن الظاهر أن مقصود من أدرجهـا )٢٥٥١("الصحيحة"كام حققته يف 
يف احلديث تفسريه هبا, وهذا خالف ما عليه السلف أن الدنو صفة حقيقة 
هللا تعاىل كالنزول, فهو ينزل كام يشاء, ويدنو من خلقه كـام يـشاء, ال يـشبه 

 املخلوقات ودنوهم, كام حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية نزوله ودنوه نزول
  .وغريه» رشح حديث النزول«يف كتابه 

 ).١/٤٩٧" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١١٩x אא
 

אא
אאא 

 ]:"خمترص العلو"قال اإلمام يف مقدمة [
  :موضوع الكتاب وخطورته

اعلم أهيا القارئ الكريم أن هذا الكتاب قد عالج مسألة هـي مـن أخطـر 
َاملسائل االعتقادية التي تفرق املـسلمون حوهلـا منـذ أن وجدت املعتزلـة  ِـَ ُ َّ َـ
ــــة  ــــا هــــذا أال وهــــي مــــسألة علــــو اهللا عــــز وجــــل عــــىل خلقــــه الثابت حتــــى يومن

وما كان ملسلم , َّرة املدعم بشاهد الفطرة السليمةبالكتاب والسنة املتوات
أن ينكر مثلها يف الثبـوت لـوال أن بعـض الفـرق املنحرفـة عـن الـسنة فتحـوا 
عــىل أنفــسهم وعــىل النــاس مــن بعــدهم بــاب التأويــل فلقــد كــاد الــشيطان بــه 
ًلعــدوه اإلنــسان كيــدا عظــيام ومــنعهم بــه أن يــسلكوا رصاطــا مــستقيام كيــف  ًً ً

ُتفقوا عىل أن األصل يف الكالم أن حيمل عىل احلقيقة وأنـه ال? وهم قد ا
, أو لقرينة عقلية, ال جيوز اخلروج عنها إىل املجاز إال عند تعذر احلقيقة

َّكـــام هـــو مفـــصل يف حملـــه, أو لفظيـــة, أو عرفيـــة ومـــع ذلـــك فإنـــك تـــراهم , ُ
َّخيالفون هذا األصل الذي أصلوه ألتفه األسباب وأبعد األمور عـن منطـق 
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فهل يستقيم يف الدنيا فهم أو , نسان املؤمن بكالم اهللا وحديث نبيه حقااإل

 فيـــأيت متـــأول مـــن أمثـــال أولئـــك "جـــاء األمـــري " :ًتفـــاهم إذا قـــال قائـــل مـــثال
 يعنـي جـاء عبـد األمـري أو :املتأولني فيقول يف تفـسري هـذه اجلملـة القـصرية

ذا جمــاز فــإذا فــإذا أنكــرت عليــه ذلــك أجابــك بــأن هــ. نحــو ذلــك مــن التقــدير
 املجـــاز ال يـــصار إليـــه إال عنـــد تعـــذر احلقيقـــة وهـــي ممكنـــة هنـــا أو :قيـــل لـــه
  . سكت أو جادلك بالباطل IQHال قرينة هنا, لقرينة

 ما صنعه كل الفرق ذلك: ل? قلت ذلك عاقوهل يفعل: وقد يقول قائل
املتأولـــة الـــذين ينكـــرون حقـــائق األســـامء والـــصفات اإلهليـــة مـــن املعتزلـــة 

 ممن تأثر هبم من اخللف وال نبعد بك كثريا برضب األمثال وإنام وغريهم
نقتصد مثلني من القرآن الكريم أحدمها يشبه املثال الـسابق متامـا واآلخـر 

  : له صلة بصلب موضوع الكتاب
﴿وجـــــاء ربـــــك وامللـــــك صـــــفا صـــــفا﴾ فقيـــــل يف : قولـــــه تعـــــاىل: األول
حو كذلك أولوا قوله ون. وقيل غري ذلك من التأويل IRHربكوجاء : تأويلها
هــــل ينظــــرون إال أن يــــأتيهم اهللا يف ظلــــل مــــن الغــــامم واملالئكــــة ﴿: تعــــاىل

فنفى بذلك حقيقة اإلتيان . يأتيهم اهللا بظلل: فقال بعضهم. ﴾وقيض األمر
                                                 

 :قرائن املجاز املوجبة للعدول إليه عن احلقيقة ثالث) ١(
الى  ه تع ة آقول ا   [:  العقلي ا فيه ي أقبلن ر الت ا والعي ا فيه ي آن ة الت أل القري ا ] واس ه.أي أهلهم : ومن

  .]واخفض لهما جناح الذل[
  .أي مر من يبني؛ ألن مثله مما يعرف أنه ال يبني] يا هامان ابن لي صرحا[الفوقية مثل : الثانية
 .فإنها دليل على أن اهللا غير النور] مثل نوره[نحو : الثالثة

م ل العل ال أه ر  :ق رائن انظ ذه الق د ه ن أح ا ع ة تجرده دعوة الباطل ارة ال ى : " وأم ار الحق عل إيث
   .]منه[للعالمة المرتضى اليماني) ١٦٧ - ١٦٦ص " (الخلق

 .ربك ] أمر[جاء : كدا ولعل صواهبا) ٢(
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هــل «:  قولــه تعــاىل": فقــالالالئــق بــاهللا تعــاىل بــل غــال بعــض ذوي األهــواء 
 يقبلــون دينــك إال أن يــأتيهم واملعنــى أهنــم ال,  حكايــة عــن اليهــود»ينظــرون

اهللا يف ظلل من الغامم لريوه جهرة ألن اليهود كـانوا مـشبهة جيـوزون عـىل 
األسامء والصفات " نقله الكوثري يف تعليقه عىل )اهللا املجيء والذهاب

  .عن الفخر الرازي وأقره) ٤٤٨ −  ٤٤٧ص  ("
يتــني  كيــف أنكــر جمــيء اهللا الــرصيح يف اآل−  هــداين اهللا وإيــاك − فتأمــل 

وهـــو إنـــام يكـــون يـــوم القيامـــة كـــام جـــاء يف تفـــسري ابـــن جريـــر .املـــذكورتني 
 ينظــرون إال أن تــأتيهم املالئكــة أو يــأيت ربــك أو يــأيت هــل«: لقولــه تعــاىل

﴿أو يــــــــأيت : يف قولــــــــه) ٢٤٦ −  ١٢/٢٤٥(فــــــــذكر »بعــــــــض آيــــــــات ربــــــــك
يــوم القيامــة ونحــوه عــن ابــن مــسعود وغــريه : ربــك﴾عن قتــادة وابــن جــريج

وانظــر كلمــة اإلمــام ابــن راهويــه يف إثبــات ) ١/٢٤١ ("لــدر املنثــور ا"يف .
  ).٢١٣(املجيء يف الفقرة اآلتية من الكتاب 

فنفى هذا املتأول بربكة التأويل إتيان اهللا وجميئه يوم القيامة الثابـت يف 
ومل يكتــف هبــذا , هــذه اآليــات الكريمــة واألحاديــث يف ذلــك أكثــر وأطيــب

جــيء عــىل اهللا إىل اليهــود وأن اآليــة نزلــت يف بــل نــسب القــول بتجــويز امل
أمـا الــضالل فواضـح مـن حتريـف اآليـات املــستلزم , حقهـم ضـالل وكـذب

وأمـا الكـذب .الطعن يف األئمة الذين يؤمنون بمجيء اهللا تعاىل يوم القيام 
ًفــإن أحــدا مــن العلــامء مل يــذكر أن اآليــة نزلــت يف اليهــود بــل الــسياق يــدفع 

aìŽÈčjŞnflm@üflë@òÏf×@áÜğÛa@¿@aìÜŽž…a@aìŽäflße@flåíč̂@@@@@@@@@@@@@@@  ﴿:ذلـك قـال اهللا تعـاىل Ûa@bflèşícbflí
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŽpbfläğîfljÛa@ŽáØžmõbflu@bflß@č†žÈfli@åğß@žáŽnÜÛfl‹@æhÏ@L č́jşß@ĞëŽ†flÇ@žáØÛ@ŽéŞãg@æbİžîŞ’Ûa@čpaflìİŽ



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٢٩٤ 

flæëŽŠÄäflí@žÝflç@LáîčØfly@ćŒíŒflÇ@fléÜÛa@Şæc@aìŽàÜžÇbÏ@flåğß@ÝÜÃ@¿@ŽéÜÛa@ŽáŽèflîčmdflí@æc@üg@
âbflàflÌÛa﴾)٢١١ -  ٢٠٨: سورة البقرة(.  

فأنت ترى أن اخلطاب موجه للمؤمنني ولذلك قال ابن جرير يف : قلت
  : ﴾..﴿فإن زللتم : لقوله تعاىل) ٤/٢٥٩ ("تفسريه"

 يعنــــي بــــذلك جــــل ثنــــاؤه فــــإن أخطــــأتم احلــــق فــــضللتم عنــــه وخــــالفتم "
واتـضحت , ورشائعـه مـن بعـد مـا جـاءتكم حججـي وبينـات هـداياإلسالم 

 − لكـــم صـــحة أمـــر اإلســـالم باألدلـــة التـــي قطعـــت عـــذركم أهيـــا املؤمنـــون 
   "...فاعلموا أن اهللا ذو عزة 

 ﴿ادخلـــوا يف ":عـــن عكرمـــة قولـــه) ٤/٢٥٥(نعـــم قـــد روى ابـــن جريـــر 
 هيود كلهم من...نزلت يف ثعلبة وعبد اهللا بن سالم وو : السلم كافة﴾ قال

  . "فنزلت...يا رسول اهللا يوم السبت كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه : قالوا
ولو صح , وهذا مع أنه يف مؤمني اليهود ال يصح إسناده إلرساله: قلت

 ألهنـــا تعنـــي عنـــد اإلطـــالق " نزلـــت يف حـــق اليهـــود "مل جيـــز القـــول بأهنـــا 
د يف هـــذه هـــل جتـــ, كفـــارهم والواقـــع خالفـــه فتأمـــل هـــذا رمحنـــا اهللا وإيـــاك

اآليات املرصحة بإتيان اهللا وجميئـه قرينـة مـن تلـك القـرائن الـثالث تـضطر 
ا  ًالـــــسامع إىل فهـــــم ذلـــــك عـــــىل نحـــــو جمـــــيء املخلـــــوق وهـــــذا تـــــشبيه حق ـــــ ّ
اضــطرهم هــذا الفهــم اخلــاطئ إىل إنكــاره ونــسبته إىل اليهــود وصــاروا إىل 

هــا الــسلف وكــان بوســعهم أن يثبتــوا هللا تعــاىل هــذه الــصفة كــام أثبت.التأويــل 
﴿ليس كمثلـه يشء وهـو الـسميع البـصري﴾ وإال : دون تشبيه كام قال تعاىل

فهـــم عـــىل ذلـــك ســـيتأولون الـــسمع والبـــرص أيـــضا ألن اهللا تعـــاىل قـــد أثبـــت 
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ًللمخلوق سمعا وبرصا يف القرآن والسنة فقد يقولون إننا إذا أثبتنا السمع , ً
لـــــة متامـــــا فـــــإهنم وهـــــذا مـــــا فعلتـــــه املعتز, والبـــــرص هللا شـــــبهناه بمخلوقاتـــــه

ًتأولومها بالعلم تنزهيا له تعاىل عن املشاهبة زعموا وبذلك آمنوا بالطرف 
ومل يؤمنوا بـالطرف اآلخـر منهـا ﴿وهـو ] ليس كمثله يشء[األول من اآلية 

السميع العليم﴾ وأمـا األشـاعرة وغـريهم مـن اخللـف فقـد آمنـوا بكـل ذلـك 
ه لـيس كـسمعنا وبـرصه لـيس سمع: هنا فجمعوا بني التنزيه واإلثبات قائلني

فهــذا هــو احلــق وكــان علــيهم طــرد ذلــك يف كــل مــا وصــف اهللا بــه .كبــرصنا 
ونزولــه إىل الــسامء , جميئــه تعــاىل حــق ولكنــه لــيس كمجيئنــا: نفــسه فيقــال

الــــدنيا حــــق لتــــواتر األحاديــــث بــــذلك كــــام يــــأيت يف الكتــــاب ولكــــن لــــيس 
مــع األســف يف وهكــذا يف كــل الــصفات ولكــنهم مل يفعلــوا ذلــك , كنزولنــا

  كثري من الصفات منها ما نحن فيه فتأولوه بام سبق أو بغريه ومنها االستواء
 ).٢٥- ٢٢ص"(خمتصر العلو" 
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z١٢٠x אא
 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ْال تتفكروا يف اهللا, فإنـه ال مثل لـه, وال شبيه وال نظـري, وال ترضبوا « َـ َ ََ َ ْ ِ َـ َ ْـ َِ هللا َّ

ٍاألمثال, وال تصفوه بالزوال, فإنه بكل مكان ِ َّ ِ َ َ«. 

  .)موضوع(

 ]: قال اإلمام[
عيـاش عـن ] أيب[وبلغنـا عـن أبـان بـن ): ٣/٢١٧(قال الربيع يف مـسنده 

 عىل قوم جلوس, فقال ما أجلسكم? صخرج النبي : أنس بن مالك قال
آفتـه أبـان قلت وهذا موضـوع, .فذكره: ...صنتفكر يف اهللا, فقال  :فقالوا

ومجلــة  .−  كــام قــال الــذهبي والعــسقالين − عيــاش, وهــو مــرتوك ] أيب[بــن 
التفكــر قــد رويــت مــن طــرق أخــرى, بــدا يل مــن جمموعهــا أهنــا ترتقــي إىل 

  ) .١٧٨٨ ("الصحيحة"مرتبة احلسن, ولذلك خرجته يف 
وأما سائر هذا احلديث وبخاصة اجلملة األخرية منه فإهنا باطلة, وهـي 

َّيــة واملعطلــة لــصفات اهللا عز وجل, الــذين يتأولوهنــا غــري وضــع اجلهم مــن ــ َ َ َّ ــ َ
عنـــد الــــسلف, ويعـــربون عــــن املجـــيء املــــرصح بــــه يف  تأويلهـــا املعــــروف

, −  كـام يف هـذا احلـديث− بـالزوال ص القرآن والنزول املتواتر عن النبي
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هذا من صـفات : ثم يقولون ,−  كام يفعل ابن اجلوزي وغريه − أو االنتقال
املجــيء والنــزول  واحلقيقــة أن! فــال جيــوز وصــف اهللا بــذلكاملخلوقــات, 

دون  ال جيوز تأويله بام ذكروا, وهو صفة هللا, وصـف هبـا نفـسه, نـصفه هبـا
, فهــم وقعــوا ﴾لــيس كمثلــه يشء وهــو الــسميع البــصري﴿تــشبيه وال تعطيــل, 

  .َّعربوا بام تقدم يف التشبيه, ففروا منه إىل التعطيل  حني
  ).٧٣٥- ١٣/٢/٧٣٤"(الضعيفة"
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z١٢١x ؟א 
ًهنــاك أيــضا مــسألة عقديــة أو قاعــدة أبطلهــا بعــضهم يف العقيــدة أن الــصفات إذا مل : ســؤال

يكــن يف الــصفة أو يف احلــديث الــذي فيــه إثبــات صــفة قرينــة فــيكن األمــر عــىل حقيقتهــا مثــل 
مــن تقــرب «: ينــة, يف أول احلــديث قر»ومــن جــاءين يمــيش جئتــه هرولــة«: حــديث اهلرولــة

أننا نقول أن اهللا هيرول, : هذه القرينة يعني تبني أن اهلرولة ليست حقيقة بمعنى: , فيقول»إيل
ًال نقول إن اهللا هيرول, هل توافقون عىل هذه القاعدة أوال? ثم ثانيا ما معنى اهلرولة أو هـل : ً

 تثبتون اهلرولة هللا سبحانه وتعاىل?
  يل الــذي تنقلــه وأثبــت مــا أثبتــه الرســول  أنــا ال أعــرف هــذا التفــص:اجلــواب

ًيف احلــــديث وال أشـــــتق منـــــه شـــــيئا فعـــــال أو اســـــام أكثـــــر ممـــــا جـــــاء يف هـــــذا  ً ً
  احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث, ال 

  .أزيد عليه
عبـدي جعـت فلـم تطعمنـي, «:  نفهمه عىل ضوء احلديث اآلخـر:مداخلة

  .»ينْدُعَأو مرضت فلم ت
  . نعم:الشيخ
  .»نيكيف أعودك وأنت رب العامل: فقال« :مداخلة
  . نعم:الشيخ

 يف تتمة احلديث يبني أنه يعني ليس هذا فيه إثبات صفة املرض :مداخلة
  .أو اجلوع هللا عز وجل
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ً طبعا; ألنه هذا ال يمكن إال أن يكون نقصا, لكن اهلرولة :الشيخ ً...  
  . كذلك اهلرولة:مداخلة
 اهلرولة كاملجيء والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها إذا :الشيخ
ها باهللا عز وجل; ألن هذه الصفات ليست صفة نقـص حتـى نبـادر اخصصن

ًرأسا إىل نفيها كالطعام والرشاب واملرض ونحو ذلك, فأنا أجد فرقـا بـني  ً
األمــرين لكــن ال أتوســع يف موضــوع اهلرولــة وال أزيــد عــىل أكثــر ممــا جــاء 
ألة يف احلديث, وال أدري أو ال أذكر ماذا ذكر شيخ السلفيني يف هذه املس

ـــ فلعـــل إخوان– رمحـــه اهللا − أال وهـــو شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة ا احلـــارضين ّ
  ...ًيذكرون شيئا من ذلك, كالم ابن تيمية حول هذا احلديث 

  . ابن القيم:مداخلة
  . ابن القيم ال بأس:الشيخ
 هم يثبتون هذه الـصفة لكـن يبينـون معنـى هـذه الـصفة عـىل وجـه :مداخلة

  .»باهللا تعاىل«ق يليق باملخلوق وعىل وجه يلي
  . كل الصفات شأهنا هكذا:الشيخ
  ... هذا كالم عام يعني :مداخلة
ًمن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعـا«:  كويس:مداخلة , التقـرب هاهنـا »ً

  يكون بالذات وإال يكون بامذا?
  . تقرب العبد يكون بالعبادة والطاعة:الشيخ
  ل? بارك اهللا فيكم, وتقرب رب العزة واجلال:مداخلة
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   بامذا يكون?:الشيخ
  . بالثواب:مداخلة
  . طيب:الشيخ
   أليس كذلك?:مداخلة
  . لكن هذا ال ينفي اآلخر:الشيخ
   ومن جاءنا يميش هل نحن نميش إىل اهللا?:مداخلة
ـــــشيخ  مـــــا يف حاجـــــة إلن هـــــذا تكـــــرار للمعنـــــى الـــــسابق مـــــا يف حاجـــــة :ال
  .للتسلسل
  ?اخلالصة أنكم تثبتون اهلرولة هللا:  يعني:مداخلة
  . بس وال نزيد عىل ذلك:الشيخ
  . عىل وجه يليق به:مداخلة
  . أي نعم, ال نشتق وال نتوسع نعم:الشيخ

   إذا كـــــان يف نـــــص احلـــــديث تأويـــــل يكـــــون يف تأويـــــل العبـــــد ال :مداخلـــــة
  .لصفة الرب

  . هو هذا بس:الشيخ
  .ًا جزاكم اهللا خري:مداخلة
  . نعم:الشيخ

  )ق اإلسالم طري٠٠: ٥٥: ١٢/ ٧٥٦" ( اهلدى والنور"
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z١٢٢x  
 الـسؤال »مـن أتـاين يمـيش أتيتـه هرولـة«:  عن ربه سبحانه وتعـاىلصقول النبي : سؤال

 نفسه يا شيخ?
  .ٌ صفة ما نبحث فيها:الشيخ
ًمن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا«:  وكذلك:مداخلة ً«.  
  . نعم, كذلك:الشيخ

هللا لـــــه تقـــــرب بالطاعـــــات فتقـــــرب ا:  هـــــل يوجـــــد مـــــانع أن يقـــــول:مداخلـــــة
  باملغفرة والرمحة ورفع الدرجات, وكذا?

  . هذه مثل هذيك:الشيخ
  . هذا جزء من املعنى, ولكن ليس هو املعنى التام:مداخلة

قــرب الــيشء مــن الــيشء : شــيخ اإلســالم يف هــذا لــه كلمــة يف هــذا يقــول
  .اآلخر املقابل له يقتيض قرب اآلخر منه

  . أي نعم:الشيخ
ُاك الرجل الذي سأل عام يدخله اجلنة  لذصهل حديث النبي  :مداخلة ِ ْ ُ

ُويبعده عـن النـار ْ ُُ ـِّأعني عـىل نفـسك بكثـرة الـسجود«: ِ لـه عالقـة يف مـسألة » ِ
  القرب أو ترابط?
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   أي قرب?:الشيخ
  أقـــــرب مـــــا يكـــــون العبـــــد مـــــن ربـــــه «:  القـــــرب الـــــذي يف حـــــديث:مداخلـــــة
  .»وهو ساجد
  . أيوه:الشيخ
يـــب مـــن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل,  يعنـــي املعنـــى إذا ســـجد يكـــون قر:مداخلـــة

  .وبالتايل يستجيب اهللا له
  ً هذا طبعا ضمني موجود هذا املعنى, لكن هو املقصود?:الشيخ
  . ليس هو املراد:مداخلة
ً أي نعم, هذا كله يشبه بعضه البعض, واملقصود كام قلـت مرارا :الشيخ ِـ ُ

  مـن حكمتـه أن اإلنـسان حيـنامصًوتكرارا يف بحث التوسل أن الرسـول 
ًيطلـــــب منـــــه شـــــيئا كالـــــدعاء مـــــثال, ال جيعلـــــه يتواكـــــل عليـــــه, وإنـــــام يـــــشغله  ً

لك ذلك, ولكن أعني عىل ذلك بكثرة السجود, يعني : بالطاعة, فيقول له
ـِّال تتواكل عىل مـا أتعهـد لـك بـه, لكـن أعني عـىل أن حتـصل عـىل مـا تريـد 

ًمنا, بكثرة العبادة والسجود هللا عز وجل, فكونه قريب من اهللا هـذا جـاء ضـ
ْمــش هــذا املقــصود, املقــصود هــو أن ال يتواكــل عــىل وعــد الرســول إيــاه, 
ِوإنام يكون معينا له عىل حتقيق طلبته, باإلكثـار مـن طاعتـه لربـه وبخاصـة  ِـ َِ ْ ً

  .السجود له
  ) ٠٠ :٢١ :٦٧/٤٣(" اهلدى والنور"
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z١٢٣x  
صــفة هــل يؤخــذ مــن احلــديث إثبــات » مــن أتــاين يمــيش أتيتــه هرولــة«: حــديث: ســؤال

 اهلرولة هللا?
بأنــه ال يوجــد عنــدي جــواب, ونــصف : ً ســئلت هــذا مــرارا فأجبــت:الــشيخ

  .العلم ال أدري, هذا اجلواب, نعم
  )٤٤/٠٠:١٥:٥٧ب("رحلة النور"
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z١٢٤x אא
א 

واهللا يغضب ويـرىض ": قال اإلمام معلقا عىل قول صاحب الطحاوية[
  ]:"ال كأحد من الورى

 رد عـــىل املتأولـــة املعطلـــة مـــن األشـــاعرة وغـــريهم الـــذين قـــالوا بـــأن فيــه
وليــــت شــــعري مــــا الفــــرق بــــني , املــــراد بــــالبغض والــــرىض إرادة اإلحــــسان

تـــسليمهم بـــصفة اإلرادة وإنكـــارهم للـــصفتني املـــذكورتني بتـــأويلهام وهـــي 
ًمــثلهام يف اتــصاف العبــد هبــا أيــضا? فهــال قــالوا فــيهام كــام قــالوا يف اإلرادة 

 مـنهام IQHإهنا خمالفـة لـإلرادة التـي يوصـف هبـا العبـد وإن كـان كـل: هليةاإل
وقد بسط القول يف ذلك الشارح رمحـه اهللا .حقيقة تناسب املوصوف هبا 

  .فراجعه
  ).١٠١- ١٠٠ص"(التعليق على منت الطحاوية"

                                                 
  .لكل:  كذا, ولعل صواهبا)١(
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z١٢٥x אאא 
 ]:صقال رسول اهللا [
ًإن ثالثــــــة يف بنــــــي إرس« أبــــــرص, وأقــــــرع, وأعمــــــى, فــــــأراد اهللا أن : ائيــــــلّ

ّأي يشء أحــب إليــك? : ًيبتلــيهم, فبعــث إلــيهم ملكــا, فــأتى األبــرص, فقــال ّ
ٌلون حسن, وجلد حسن, ويذهب عني الذي قـد قـذرين النـاس: قال ٌٌ : قـال.ٌ

ًفمــسحه, فــذهب عنــه قــذره, وأعطــي لونــا حــسنا, وجلــدا حــسنا, قــال ً ً  ّفــأي: ً
البقــــر; شــــك إســــحاق; إال أن :  أو قــــال− بــــلاإل: املــــال أحــــب إليــــك, قــــال

ُاإلبل, وقال اآلخر: ُاألبرص أو األقرع قال أحدمها فـأعطي : , قال− ُالبقر: ُ
َناقــة عرشاء, فقــال ـــ ُ أي يشء : فــأتى األقـــرع فقـــال:قـــال! بـــارك اهللا لـــك فيهــا: ٌ
ُشــعر حــسن, ويـــذهب ع: ّأحــب إليــك? قــال ٌ ُ هــذا الــذي قــذرين النـــاس, نــيٌ

ًنــه, واعطــي شــعرا حــسنا, قــالفمــسحه, فــذهب ع: قــال ً ّفــأي املــال أحــب : ُ
ًالبقر, فأعطي بقرة حامال, فقال: إليك? قال ً فـأتى :قـال! بارك اهللا لك فيها: ُ

ُأن يـرد اهللا إيل بـرصي, فأ: ّأي يشء أحب إليـك? قـال: األعمى, فقال ّ بـرص ّ
ّفـأي املـال أحـب إليـك? : ّفمسحه, فـرد اهللا إليـه بـرصه, قـال: به الناس, قال

ّــالغــنم, فــأعطي شــاة والــدا, فــأنتج هــذان, وول: لقــا ً فكــان هلــذا : د هــذا, قــالً
ه أتــى :قــال .واد مــن اإلبــل, وهلــذا واد مــن البقــر, وهلــذا واد مــن الغــنم ّــثــم إن

ُرجـل مـسكني, قـد انقطعـت يب احلبـال : األبرص يف صـورته وهيئتـه, فقـال ٌ
 أعطـــاك  بالـــذي− يف ســـفري, فـــال بـــالغ يل اليـــوم إال بـــاهللا ثـــم بـــك, أســـألك

َ بعـــريا أتب− اللـــون احلـــسن, واجللـــد احلـــسن, واملـــال ـــلً  عليـــه يف ســـفري, ُغَّ
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ٌاحلقـــوق كثـــرية, فقـــال لـــه: فقـــال كـــأين أعرفـــك, أمل تكـــن أبـــرص, يقـــذرك : ُ
ًإنام ورثـت هـذا املـال كـابرا عـن كـابر: فقال! ًفقريا فأعطاك اهللا?! الناس? ! ّـ
 وأتــــى األقــــرع يف :قــــال! ًإن كنــــت كاذبــــا; فــــصريك اهللا إىل مــــا كنــــت: فقــــال

إن : ّصورته, فقال له مثل ما قال هلذا, ورد عليه مثل ما رد عىل هـذا, فقـال
وأتــــى األعمــــى يف صــــورته : قــــال! ًكنــــت كاذبــــا; فــــصريك اهللا إىل مــــا كنــــت

ُرجل مسكني, وابـن سـبيل, انقطعـت يب احلبـال يف سـفري, : وهيئته, فقال ٌ
 ً شـاة− ّذي رد عليـك بـرصك بالـ− فال بالغ يل اليوم إال بـاهللا ثـم بـك, أسـألك

ــأتبل ُقــد كنــت أعمــى, فــرد اهللا إيل بــرصي, فخــذ مــا : فقــال. هبــا يف ســفريُغَّ
أمـسك : فقال! ًال أجهدك اليوم شيئا أخذته هللا! شئت, ودع ما شئت, فواهللا

  .»عنك, وسخط عىل صاحبيك] اهللا[مالك; فإنام ابتليتم, فقد ريض 
  ]:قال اإلمام[

ـــــــان , )٢١٤ − ٨/٢١٣(أخرجـــــــه مـــــــسلم  ـــــــن حب , والبيهقـــــــي )٣١٤(واب
ّكلهم من طريق شـيبان بـن فروخ) ٧/٢١٩( حـدثنا إسـحاق : حـدثنا مهـام: َـ

حــدثني عبــدالرمحن بــن أيب عمــرة أن أبــا هريــرة : بــن عبــداهللا بــن أيب طلحــة
  .فذ كره... : يقولصحدثه أنه سمع النبي 

  .وتابعه عمرو بن عاصم عن مهام به
  .أنه مل يسق منه إال طرفه األولًقا عليه; إال َّأخرجه البخاري معل

حــدثنا عمــرو : حــدثنا حممــد بــن إســحاق: فقــال) ٣٤٦٤(ووصــله بــرقم 
َبــــن عاصــــم بــــه; إال أنــــه مل يــــسق لفظــــه, وإنــــام ســــاقه حتــــويال, فقــــال ع ــــبِقً : ُهَ

فـساقه بتاممـه; إال ...أخربنا مهام: حدثنا عبداهللا بن رجاء: وحدثني حممد
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ـــدا هللا عـــز وجـــل أ":أنـــه وقـــع يف متنـــه  مكـــان قولـــه يف الروايـــة "ن يبتلـــيهم ب
  ."فأراد اهللا أن يبتليهم ": األوىل

  :وال شك عندي أن هذه أوىل من األخرى لسببني
  .−  ومها شيبان, وعمرو بن عاصم− اتفاق ثقتني عليها: األول
 هللا عز وجل حمال, ومما يدل عىل حتريـف "البداء": أن نسبة: واآلخر

ف ـَّكلَولـذلك; ت!  خلق الـساموات واألرضأنه بدا هللا: التوراة أنه جاء فيها
  :احلافظ ابن حجر بتأويل هذه اجلملة املستنكرة بقوله

سبق يف علم اهللا, فـأراد إظهـاره, ولـيس املـراد أنـه ظهـر لـه بعـد أن : أي"
ًكـــان خافيـــا; ألن ذلـــك حمـــال يف حـــق اهللا تعـــاىل, وقـــد أخرجـــه مـــسلم عـــن 

, فلعل "أراد اهللا أن يبتليهم " :شيبان بن فروخ عن مهام هبذا اإلسناد بلفظ
  ."التغيري فيه من الرواة

وقـــد عرفـــت ! عنـــد ذاك الكوكـــب) لعـــل(اجعـــل : نقـــول للحـــافظ: قلـــت
; فمخالفــة عبــد اهللا بــن رجــاء "أراد اهللا ": اتفــاق الثقتــني عــىل اللفــظ األول

إهنــــا مرجوحــــة, ال ســــيام واحلــــافظ نفــــسه قــــد قــــال يف : أقــــل مــــا يقــــال فيهــــا
  ."ًصدوق هيم قليال":"ريب التق"ترمجته من 

أنــــه تــــأول الروايــــة : −  النابعــــة مــــن أشــــعريته− وإن مــــن عجائــــب احلــــافظ
  :األوىل عقب ما سبق نقله عنه

ًمع أن يف الرواية أيضا نظرا; ألنه مل يزل مريدا" ً ً"!!  
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فليت شعري ماذا يقول احلافظ يف اآليات التي فيها نسبة اإلرادة : قلت
Šß@ýÏ@aõì@âìÔi@a@…a‰c@a‡gë…@﴿: كمثــل قولــهإىل اهللا يف القــرآن الكــريم 

éÛ﴾وقولـه , :﴿@@@@@@@@bàçŒä×@buŠ‚níë@bàç†‘c@bÌÜjí@æc@Ùi‰@…a‰dÏ﴾ ونحـو ذلـك 
  !?"فيها نظر" :هل يقول فيها كام قال يف احلديث! من اآليات الكثرية?

  !.م الكالم الذي أودى بكبار العلامء إىل مثل هذا الكالمَلِفقبح اهللا ع
  ).١٤٧٨- ٧/٣/١٤٧٥"(الصحيحة"
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z١٢٦x א 
من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب, وما تقرب إيل : إن اهللا تعاىل قال«

عبـــدي بـــيشء أحـــب إيل ممـــا افرتضـــته عليـــه, ومـــا زال عبـــدي يتقـــرب إيل 
بالنوافـل حتـى أحبــه, فـإذا أحببتـه كنــت سـمعه الـذي يــسمع بـه وبـرصه الــذي 

ه التــــي يمــــيش عليهــــا, وإن ســــألني يبــــرص بــــه ويــــده التــــي يــــبطش هبــــا ورجلــــ
ألعطينــه ولــئن اســتعاذين ألعيذنــه, ومــا تــرددت عــن يشء أنــا فاعلــه تــرددي 

  .»عن قبض نفس املؤمن, يكره املوت وأنا أكره مساءته
  ]:قال اإلمام[

 لــشيخ اإلســالم جوابــا قــيام عــىل ســؤال حــول الــرتدد املــذكور يف هــذا 
اهللا   وأمهيتـــه, قـــال رمحـــهاحلـــديث, أنقلـــه هنـــا بـــيشء مـــن االختـــصار لعزتـــه

 هذا حديث رشيف, وهـو "): ١٣١ −  ١٨/١٢٩ (" املجموع "تعاىل يف 
: أرشف حــديث روي يف صــفة األوليــاء, وقــد رد هــذا الكــالم طائفــة وقــالوا

إن اهللا ال يوصـــف بـــالرتدد, فـــإنام يـــرتدد مـــن ال يعلـــم عواقـــب األمـــور, واهللا 
! ل معاملـــــــة الـــــــرتدد إن اهللا يعامـــــــ: أعلـــــــم بالعواقـــــــب وربـــــــام قـــــــال بعـــــــضهم

أن كـــالم رســـوله حـــق ولـــيس أحـــد أعلـــم بـــاهللا مـــن رســـوله, وال : والتحقيـــق
 منـــــه, فـــــإذا كـــــان كـــــذلك كـــــان ًأنـــــصح لألمـــــة, وال أفـــــصح وال أحـــــسن بيانـــــا

, بــل ًاملتحــذلق واملنكــر عليــه مــن أضــل النــاس, وأجهلهــم وأســوئهم أدبــا
نــون عــن الظ صجيــب تأديبــه وتعزيــره وجيــب أن يــصان كــالم رســول اهللا 
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ولكن املرتدد منا, وإن كان تردده يف األمر .الباطلة واالعتقادات الفاسدة 
ال يكــون مــا وصــف اهللا بــه نفــسه ) فإنــه(ألجــل كونــه مــا يعلــم عاقبــة األمــور 

وصــف بــه الواحــد منــا, فــإن اهللا لــيس كمثلــه يشء, ثــم هــذا باطــل ُبمنزلــة مــا ي
عواقـب, وتـارة ملـا يف فإن الواحد يرتدد تارة لعـدم العلـم بال) عىل إطالقه(

الفعلــــني مــــن املــــصالح واملفاســــد, فرييــــد الفعــــل ملــــا فيــــه مــــن املــــصلحة, 
ويكرهه ملا فيه من املفسدة, ال جلهله منه باليشء الواحد الذي حيب من 

  :وجه ويكره من وجه, كام قيل
  .فاعجب ليشء عىل البغضاء حمبوب ...الشيب كره وكره أن أفارقه 
 بــل مجيــع مــا يريــده العبــد مــن ,دوائــه الكريــهوهــذا مثــل إرادة املــريض ل

 الـصحيح "نفس هو من هذا الباب, ويف األعامل الصاحلة التي تكرهها ال
كتب ﴿:  وقال تعاىل" حفت النار بالشهوات, وحفت اجلنة باملكاره ": "

  . اآلية ﴾عليكم القتال وهو كره لكم
ال ":  قـالومن هذا الباب يظهر معنى الرتدد املذكور يف احلـديث, فإنـه

 فــإن العبــد الــذي هــذا حالــه "يــزال عبــدي يتقــرب إيل بالنوافــل حتــى أحبــه 
 لــه, يتقــرب إليــه أوال بــالفرائض وهــو حيبهــا, ثــم  للحــق حمبــاًصــار حمبوبــا

اجتهد يف النوافل, التي حيبها وحيب فاعلها, فأتى بكل ما يقدر عليـه مـن 
  .حمبوب احلق 

بقـــصد اتفـــاق اإلرادة, بحيـــث فأحبـــه احلـــق لفعـــل حمبوبـــه مـــن اجلـــانبني 
  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
مـــا حيبـــه حمبوبـــه, ويكـــره مـــا يكـــره حمبوبـــه, والـــرب يكـــره أن يـــسوء عبـــده 
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واهللا .وحمبوبــه, فلــزم مــن هــذا أن يكــره املــوت ليــزداد مــن حمــاب حمبوبــه 
  .سبحانه قد قىض باملوت 

فكـل مـا قـىض بـه فهـو يريـده والبــد منـه, فـالرب مريـد ملوتـه ملـا سـبق بــه 
لــك كــاره ملــساءة عبــده, وهــي املــساءة التــي حتــصل لــه قــضاؤه وهــو مــع ذ

 لــه مــن وجــه, وهــذا ً للحــق مــن وجــه مكروهــاًبــاملوت, فــصار املــوت مــرادا
 مــن ً مــن وجــه مكروهــاًحقيقــة الــرتدد, وهــو أن يكــون الــيشء الواحــد مــرادا

ح إرادة املـــوت, َّجُوجـــه وإن كـــان البـــد مـــن تـــرجح أحـــد اجلـــانبني, كـــام تـــر
 ولـــيس إرادتـــه ملـــوت املـــؤمن الـــذي ,اءة عبـــدهلكـــن مـــع وجـــود كراهـــة مـــس

  ."بغضه ويريد مساءته ُحيبه ويكره مساءته كإرادته ملوت الكافر الذي ي
ـــ"): ٥٩ −  ١٠/٥٨(وقـــال يف مكـــان آخـــر   يـــرتدد ألن ه فبـــني ســـبحانه أن

الـــرتدد تعـــارض إرادتـــني, فهـــو ســـبحانه حيـــب مـــا حيـــب عبـــده, ويكـــره مـــا 
 وهو " وأنا أكره مساءته ": كام قاليكرهه, وهو يكره املوت, فهو يكرهه 

ثـم بـني  .ًسبحانه قد قىض باملوت فهـو يريـد أن يمـوت, فـسمى ذلـك تـرددا
   ."أنه البد من وقوع ذلك 

  ).١٩٣- ١٩١ ،٤/١٨٣"(الصحيحة"



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٣١٢ 

z١٢٧x אא
 

 ]:صقال رسول اهللا [
ُثالثــة ال يكلمهــم اهللا يــوم القيامــة, وال ينظر إ« ــ ُ ِّلــيهم, وال يــزكيهم, وهلــم ٌ

ِرجــل عــىل فــضل مــاء بــالفالة; يمنعــه مــن ابــن الــسبيل, ورجــل : عــذاب ألــيم
ّألخذها بكذا وكذا, فصدقه, : ًبايع رجال بسلعة بعد العرص, فحلف له باهللا َ َ َ

ُوهو عىل غري ذلك, ورجل بايع إمامـا; ال يبايعه إال لـدنيا; فـإن أعطـاه منهـا  ُـ ُ ً ٌ
ِها مل يف, وإن مل يعطه منَّوىف َ«.  
  ]:قال اإلمام[

 تأويـــــل صـــــفتي − ً مقـــــرا−  (!)"اإلحـــــسان "نقـــــل املعلـــــق عـــــىل ): تنبيـــــه(
  !!من صفات اهللا تعاىل بالرضا واإلعراض, ونحو ذلك  الكالم والنظر

وهذا من التأويل املذموم; املخالف لعقيدة السلف الصالح, واألصل 
وجاللـه; كـام يف قولـه ها عىل ظاهرها عىل الوجـه الالئـق بعظمـة اهللا ُإمرار

  !!واملوفق هو اهللا .﴾ليس كمثله يشء وهوالسميع البصري ﴿:سبحانه
  ).١٦٣٨- ٧/٣/١٦٣٦"(الصحيحة"
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z١٢٨x א 
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 ]:تكلم الشيخ حول تسليط املعتزلة معول التأويل عىل أبوب القدر ثم قال[
ًتعلقــة بالـــصفات اإلهليــة, فهــم مـــثال  كــام فعلــوا يف كثــري مـــن اآليــات امل

ينكرون أن يكون اهللا تبارك وتعاىل له صـفة الـسمع والبـرص, وهـم يعلمـون 
  مثل قول رب العاملني, آية التنزيه 

  .)٧٥:احلج(﴾ćč–fli@ćÉîčàfl@fléÜÛa@Şæg﴿: مداخلة
   نعم بس هذه أبلغ:الشيخ
  .)١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿ :مداخلة
ــشورى(﴾×îÛŽč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà@﴿ :يخالــش  فهــم ال )١١:ال

يــستطيعون أن ينكــروا هــاتني الــصفتني أنــه ســميع وبــصري إال بالطريقــة ذاهتــا 
التــي أنكــروا فيهــا القــدر أال وهــو التأويــل بــل هــو التعطيــل, وقــالوا الــسميع 

العلـــم مـــع أنـــه كـــام ال َّالبـــصري يعنـــي العلـــيم, وكـــذلك أولـــوا القـــدر بمعنـــى 
خيفـــاكم العلـــم صـــفة ذاتيـــة, أمـــا التقـــدير اإلهلـــي فـــصفة فعـــل, مـــن صـــفات 
األفعال, فهم خلطوا بني هذه الصفة الذاتية وبني الصفة العلمية, ملاذا هذا 
: اخللط, ليـرضبوا اجلـرب, ولكـن أصـاهبم كـام يقـول املثـل يف بعـض الـبالد

   هذا عندكم?كانوا حتت املطر صاروا حتت املزراب, معروف
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  :هذا هو, والشاعر العريب القديم يقول كام تعلمون
ــشتمل ــعد م ــعد وس ــا س ــورد اإلبــل أورده ــا ســعد ت ــا هكــذا ي م

فيجـــــب اجلمـــــع بـــــني الـــــصفات اإلهليـــــة كلهـــــا واملـــــشتقة مـــــن كتـــــاب اهللا 
وأحاديــــث رســــول اهللا, وال جيــــوز رضب بعــــضها بــــبعض أو إنكــــار بعــــضها 

ل ابـــن القـــيم رمحـــه اهللا يف هـــذه عـــىل حـــساب الـــبعض, ومـــا أحـــسن مـــا قـــا
  :املناسبة

ـــال رســـوله ــــال اهللا ق ـــم ق ـــتمويه العل ــيس بال ــصحابة ل ــال ال ْق َّ 
َما العلم نصبك للخـالف سـفاهة َ ْ ــه َ ــني رأي فقي ـــرسول وب ــني ال  ب
ْكـال وال جحـد الـصفات ونفيهـا َ   والتـــشبيهًحـــذرا مـــن التمثيـــل ّ

شبيه, وإنـام هـو اإليـامن عـىل وهذا هـو املوقـف العـدل, ال تعطيـل وال تـ
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
أراد اهللا عـــز وجـــل يف هـــذه اآليـــات وأحاديـــث الرســـول عليـــه الـــسالم التـــي 

  .تثبت الصفات اإلهلية
  ).٠٠: ٠٤: ٢٢٦/٢٦" (اهلدى والنور"
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z١٢٩x ؟א 
  أقــــــــــول يــــــــــا شــــــــــيخ صــــــــــفة األذن هللا عــــــــــز وجــــــــــل, موقــــــــــف أهــــــــــل الــــــــــسنة : ســــــــــؤال

 واجلامعة منها?
 ما أدري ملاذا أنتم ختالفون الـسلف يف مثـل هـذه األسـئلة, مـا  أنا:الشيخ

čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿: دام القاعـــدة نحـــن مؤمنـــون هبـــا ومتفقـــون عليهـــا, وهـــي
ćõžïfl‘﴾)ملاذا تسألون عن صفة السمع? ملاذا?)١١:الشورى ,  

 واهللا يا شيخ ألنه مر عيل حديث أبو هريرة الذي أشار إىل أذنيه :مداخلة
بأن موقف أهـل الـسنة واجلامعـة ال :  وسمعت ألحد العلامءوبرصه وكذا,

  .ينفون وال يثبتون هذه الصفة صفة األذن, فأحببت يعني أن أسمع رأيك
 ال يثبتون وال ينفون بالرأي, أمـا مـا أثبتـه الـنص فهـم يثبتونـه بـدون :الشيخ

تكييف, كام جاء أنه أشار عليه السالم إىل العني, لكن ال يعني العـني هـذه 
عــني رب العــاملني, لكنهــا صــفة مــن صــفاته تليــق بعظمتــه وجاللــه, فمثــل ك

هــذه القــضايا مــا حتتــاج أكثــر مــن اإليــامن بــالنص بــدون كيــف, فالــسلفيون 
اســــرتاحوا مــــن اإلنكــــار : واحلمــــد هللا مــــسرتحيون مــــن هــــذه احليثيــــة, يعنــــي

ًخوفا من الوقوع يف التشبيه, واسرتاحوا من التشبيه عمال بالتنزيه ً.  
  .ً جزاك اهللا خريا:ةمداخل
 تثبت مـا أثبتـه وننفـي مـا نفـاه, ننفـى عنـه املثليـة وانتهـى األمـر فـإذا :الشيخ

  .ًأثبت له صفة أثبتناه, فإذا مل يثبت ال نثبت شيئا من عقولنا
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  ...:مداخلة
 ولــــذلك أنــــا ال أرى التوســــع يف مثــــل هــــذه القــــضية, ولــــو أســــئلة :الــــشيخ

اهري النــــاس, خاصــــة الــــذين مل وأجوبــــة; ألن هــــذه األســــئلة واألجوبــــة مجــــ
َّيؤسسوا عىل مبـدأ ُ :﴿@@@@@@@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴾) ١١:الـشورى( ,

  .يبقى يعيشون يف زيغ ويف انحراف
  )٠٠: ١٩: ٠٤/ ٧٢٤"(اهلدى والنور"
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z١٣٠x אא
א؟ 

ُيـــــستهزئ  ŽéÜÛa﴿: الفـــــصل يف قولــــه تعــــاىلمـــــا القــــول : يــــسأل ســـــائل فيقــــول: ســــؤال ِ ْ ََ ْ
ْهبم﴾ ِ َ﴿سـخر :  وقوله تعاىل)١٥:البقرة(ِ َِŽéÜÛa ﴾ْمـنْهم ُ  وغريهـا مـن اآليـات املـشاهبة, )٧٩:التوبة(ِ

 .هل نثبت ما أثبته اهللا لنفسه, أم نؤوهلا بالزمها كام يقول بعض املفرسين وجزاكم اهللا خري
نـــد أهـــل الـــسلف وأتبـــاع الـــسلف,  هـــذا الـــسؤال جوابـــه معـــروف ع:الـــشيخ

وباملقابل أتباع اخللف, من املعلوم أن السلف كانوا يقولون يف مثل هذه 
أمروها كام جـاءت, وهـم ال يعنـون كـام يتـوهم بعـض اخللـف : اآلية وتلك

ال يعنون أمروها بدون فهم, وإنام أمروها كام جاءت بفهم صحيح ..اليوم
  .أويل أو تعطيلوبدون تشبيه وتكييف, وبالتايل بدون ت

واجلــواب احلاســم يف مثــل هــاتني اآليتــني هــو أن نستحــرض قــول اهللا عــز 
وجــل يف صــفتني أخــريني أال ومهــا صــفة الــسمع والبــرص حــني قــال ربنــا عــز 

 ففـي اآليـة تنزيـه, )١١:الـشورى (﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@﴿: وجل
, ومعنـى التنزيـه أننـا حيـنام نثبـت هللا عـز وفيها إثبات لصفتي السمع والبـرص

ًوجـــل صـــفة جـــاءت يف كتابـــه أو يف ســـنة نبيـــه أننـــا نثبتهـــا كـــام يليـــق بعظمتـــه 
ـَّتبارك وتعاىل وجاللـه, وال نكيف ذلـك فـال نقـول َ سـمعه كـسمعنا وبـرصه : ُ

ًكبرصنا, كام أننـا ال نتـأول ذلـك كـام فعـل ذلـك قـديام بعـض غـالة املعتزلـة 
ــــــأولوا الــــــسمع ــــــث ت ــــــالعلم, قــــــالواَّحي ــــــرص ب ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@﴿:  والب
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Žč–fljÛa﴾)ًالعليم, علام بأن اهللا عـز وجـل قـد وصـف نفـسه يف :  أي)١١:الشورى
غــري مــا آيــة يف القــرآن الكــريم بــالعلم, فحيــنام يــأيت أولئــك املعتزلــة الغــالة 
فيتــأولون الــسمع والبــرص بــالعلم فــذلك هــو التعطيــل الــذي قــال عنــه بعــض 

: تقــــدمني كــــابن تيميــــة وابــــن القــــيم اجلوزيــــة رمحهــــم اهللا قــــالواعلامئنــــا امل
ًاملعطل يعبد عدما واملجسم يعبد صنام ِّ ًُ.  

عىل هذا األسـاس مـن التنزيـه واإلثبـات بـدون تـشبيه أو تأويـل نقـول يف 
اآليتني السابقتني من استهزاء اهللا عز وجل باملستهزئني بآياتـه وسـخرية اهللا 

ام هـو اسـتهزاء يليـق بـاهللا عـز وجـل ولـيس مـن عز وجل بأولئك وأمثاهلم إنـ
بـــــاب ســـــخرية اإلنـــــسان باإلنـــــسان, واســـــتهزاء اإلنـــــسان باإلنـــــسان, فاآليـــــة 
ُّواألخــرى كلتامهــا يــساقان مــساق اآليــات املتــشاهبات, نمرهــا كــام جــاءت 
مــع الفهــم الــسليم عــىل مــا كــان عليــه الــسلف الــصالح بــدون تــشبيه, فهنــا ال 

ني كاســـتهزاء النـــاس بعـــضهم يف بعـــض, وإنـــام نـــشبه اســـتهزاء اهللا باملـــرشك
ــاســتهزاء يليــق بــاهللا تبــارك وتعــاىل كــام جــاء متاما يف األثــر الــصحيح : نقــول ً ً

! يـــا مالـــك: ًالثابـــت عـــن اإلمـــام مالـــك رمحـــه اهللا أن رجـــال جـــاء إليـــه فقـــال
﴿@@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa﴾)االسـتواء معلـوم, :  كيف اسـتوى? قـال)٥:طه

  . جمهول, والسؤال عنه بدعة, أخرجوا الرجل فإنه مبتدعوالكيف
ة معــــــروف وهــــــو مقابــــــل مقابلــــــة  ــــــكــــــذلك نحــــــن نعلــــــم أن االســــــتهزاء لغ ً
ا  ًـاملستهزئ باستهزاء من نده, ولكن اهللا عز وجل ما دام أنـه ثبـت لـدينا يقين

اسـتهزاؤه كاسـتهزائنا نحـن كـام قـال مالـك : أنه ليس كمثله يشء, فال نقول
ء اهللا عز وجل عىل عرشه معروف, ولكنه بال كيف, والسؤال استوا: ًمتاما



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٣١٩ 

ًعـــن الكيـــف بدعـــة, لـــذلك أمـــر بـــإخراج الرجـــل عـــىل اعتبـــاره إيـــاه مبتـــدعا, 
كــذلك نحــن نقــول يف كــل آيــات الــصفات منهــا صــفة االســتهزاء والــسخرية 
ة, ولكــــن لــــيس هنــــاك تكييــــف وال تــــشبيه, وهــــذا هــــو  ــــمعنامهــــا معــــروف لغ ً

  .صفات وأحاديث الصفاتاملنهاج يف كل آيات ال
  )٠٠:٤٢:٥٥ /٢" (أسئلة وفتاوى اإلمارات"
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z١٣١x א 
 ]:سئل اإلمام[

ŽŠžîfl@ŽéÜÛaflë@ŽéÜÛa@flŠØflßflë@aëŽŠØflßflë@@@@@@@@@﴿: ُإن اهللا عزوجل خيرب عـن نفـسه فيقـول
@flåíŠč×bflàÛa﴾) فـربام يـضيق عقـل بعـض النـاس عـن فهـم هـذه اآليـة , )٥٤آل عمران

ــــا لــــسنا بحاجــــة للتأويــــل,  ظاهرهــــاعــــىل فكيــــف يكــــون اهللا خــــري , وبــــام أنن
  !?املاكرين

وذلــك ألننــا نــستطيع أن نعــرف أن ,  املــسألة ســهلة بفــضل اهللا:]فأجــاب[
ً ال يوصــف دائــام وأبــدا بأنــه رش−  مــن حيــث هــو مكــر− املكــر  كــام إنــه ال , ً

ًيوصف دائـام وأبـدا بأنـه خـري املـسلم لكـن هـذا , ُفـرب كـافر يمكـر بمـسلم, ً
ا ًكيس فطــن لــيس مغفــال وال غبي ّــَ ٌ ُ ًِّ ــ فيعاملــه , فهــو متنبــه ملكــر خــصمه الكــافر, َ

َعىل نقيض مكر بحيث تكون النتيجة أن هذا املسلم بمكره احلسن , ه هوََ
إن هــذا املــسلم حيــنام مكــر : فهــل يقــال, قــىض عــىل الكــافر بمكــره الــسيئ

  .ًبالكافر تعاطى أمرا غري مرشوع? ال أحد يقول هذا 
ومـــن الـــسهل أن تفهمـــوا هـــذه احلقيقـــة مـــن قولـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم 

ًفالـــــذي يقـــــال يف اخلدعـــــة يقـــــال يف املكـــــر متامـــــا, IQH»احلـــــرب خدعـــــة« ُ ُ ,
لكن خمادعة املسلم للكـافر عـدو , فمخادعة املسلم ألخيه املسلم حرام
كـــذلك مكــر املـــسلم , بـــل هــو واجــب, ًاهللا وعــدو رســوله هـــذا لــيس حرامــا

                                                 
  .]منه[.)١٧٤٠ ("مسلم" −,)٣٠٣٠("البخاري") ١( 
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 هـذا − بحيث يبطـل هـذا املـسلم مكـر الكـافر− ي يريد املكر به بالكافر الذ
  .وهذا إنسان وذاك إنسان , مكر حسن

  ?فامذا نقول بالنسبة لرب العاملني القادر العليم احلكيم
, ﴾flåíŠč×bflàÛa@ŽŠžîfl@ŽéÜÛaflë@@@@﴿ًها هو يبطل مكر املاكرين مجيعـا لـذلك قـال 

ًوصف ربنـا عزوجـل نفـسه هبـذه الـصفة?فحينام   لفـت نظرنـا بـأن املكـر  قـدُّ
 فهنــاك مــاكر ﴾flåíŠč×bflàÛa@ŽŠžîfl@ŽéÜÛaflë﴿ألنــه قـال , ًحتـى مــن البـرش لــيس دائـام

ٍّومـاكر برش, بخري َ ŽéÜÛaflë@@﴿واهللا عزوجـل كـام قـال , ُـفمـن مكـر بخـري مل يذم, ِـ
flåíŠč×bflàÛa@ŽŠžîfl﴾ .  

م فـــإذا تـــوه, كـــل مـــا خطـــر ببالـــك فـــاهللا بخـــالف ذلـــك: وباختـــصار أقـــول
فهذه اآليـة هـي مـدح هللا , ًفليعلم رأسا أنه خمطئ, ًاإلنسان أمرا ال يليق باهللا

 .وليس فيها أي يشء ال جيوز نسبته إىل اهللا تبارك وتعاىل , عزوجل

  ).٢١- ١٩ص" (كيف جيب علينا أن نفسر القرآن"
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z١٣٢x ؟א 
 وســلطانه القــديم مــن , الكــريمهوبوجهــ, أعــوذ بــاهللا العظــيم «:ص قــول الرســول :ســؤال

 ما معنى سلطانه القديم يف احلديث?»الشيطان الرجيم
  . صفة قائمة به فقط ,سلطان اهللا يعني تسلطه عىل ملكوته :الشيخ

  )٠٠: ١٠: ٥٧/ ٧٨٣ ("اهلدى والنور" 
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z١٣٣x א 
א

 
ــ اهللا ريض هريــرة أيب عــن  أنــا اهللا يقــول« :ص اهللا رســول قــال :قــال هعن
 يف ذكرتــه نفــسه يف ذكــرين فــإن ,ذكــرين إذا معــه وأنــا ,يب عبــدي ظــن عنــد

 ًشــربا إيل تقــرب وإن ,مـنهم خــري مـأل يف ذكرتــه مـأل يف ذكــرين وإن ,نفـيس
 يميش أتاين وإن ,ًباعا إليه تقربت ًذراعا إيل تقرب وإن ,ًذراعا إليه تقربت
  .»هرولة أتيته
  ).يحصح(
  ]:قال اإلمام[

 –ً خالفــــا للــــسلف –اشــــتهر عنــــد املتــــأخرين مـــن علــــامء الكــــالم : قلـــت
) التقــرب(و) الــنفس(تأويــل هــذه الــصفات املــذكورة يف هــذا احلــديث مــن 

وما ذلك إال لضيق عطنهم, وكثرة تأثرهم بـشبهات املعتزلـة وأمثـاهلم ...و
ــمــن أهــل األهــواء والبــدع فــال يكــاد أحــدهم يطرق سمعه هــ َ ُ ــ ُ ذه الــصفات إال َ

كان السابق إىل قلوهبم أهنا كصفات املخلوقات, فيقعون يف التـشبيه, ثـم 
َّيفــــرون منــــه إىل التأويــــل ابتغــــاء التنزيــــه بــــزعمهم, ولــــو أهنــــم تلقوهــــا حــــني  َ

ُليس كمثله يشء وهو السميع البصري«: سامعها مستحرضين قوله تعاىل ِْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ َ ِ ْ َ َ «
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منوا بحقائقها عىل ما يليق به تعـاىل, شـأهنم يف ملا ركنوا إىل التأويل, وآل
ذلــك شــأهنم يف إيامهنــم بــصفتي الــسمع والبــرص وغريمهــا مــن صــفاته عــز 
وجــل, مــع تنزهيــه عــن مــشاهبته للحــوادث, لــو فعلــوا ذلــك هنــا الســرتاحوا 
وأراحــــــوا, ولنجــــــوا مــــــن تناقــــــضهم يف إيامهنــــــم بــــــرهبم وصــــــفاته, فــــــاللهم 

ذا كتـــب شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة, وراجـــع إن شـــئت التوســـع يف هـــ.هـــداك
  .رمحه اهللا تعاىل 

  ).٢/٦١٠" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١٣٤x אא 
  ]: قال اإلمام[

 ينكــرون يف مجلــة مــا ينكــرون اليــد التــي وصــف اهللا عـــز )١(األحبــاش...
يتكلمــون عــن ســبحان اهللا, وهــم ..! اليــد جارحــة: وجــل نفــسه هبــا, يقولــون

أنفــسهم, فكيــف يقولــون يف اليــد التــي ذكرهــا اهللا إهنــا جارحــة? هــؤالء مــن 
أجهــل النــاس إن مل يكونــوا مــن أضــل النــاس; ذلــك ألهنــم يقيــسون الغائــب 
عــــىل الــــشاهد, بــــل يقيــــسون غيــــب الغيــــوب وهــــو اهللا تبــــارك وتعــــاىل عــــىل 
 أنفــــسهم, هــــذا يف منتهــــى احلامقــــة إن مل يكــــن يف منتهــــى الــــضالل, نحــــن
ًنجــارهيم جــدال ال عقيــدة وحاشــى أن نــشاركهم يف عقيــدهتم, نقــول هلــم ً :
: اهللا ذات متصف بصفات الكامل, هل تقولون معنا? ال بـد أن يقولـوا معنـا

ال فـذاك هـو الـذي يـدل عـىل ضـالهلم ويؤكـد : ال, فإن قالوا: نعم أو يقولوا
دقــــة, مــــا هــــم فيــــه فــــال كــــالم لنــــا معهــــم; ألن الكــــالم حينئــــذ يكــــون مــــع الزنا

واملفــــروض اآلن أننــــا نــــتكلم مــــع مــــسلمني يــــشهدون أن ال إلــــه إال اهللا وأن 
فــإذا قــالوا نحـن معكــم بــأن اهللا ..ًحممـدا رســول اهللا, ويــصلون وو إىل آخـره

عز وجل له كل صفات الكامل, فإذا قالوا هذه الكلمة فقد تناقـضوا حيـنام 
ء الكـالم حيـنام قالوا اهللا ذات وله صفات, وأنت أهيا املتكلم بكـالم علـام

تقــول اليــد جارحـــة هــذه جارحـــة بالنــسبة لــذاتك, فهـــل ذاتــك كـــذات اهللا أو 
                                                 

 .ري احلبيش أتباع عبد اهللا اهلر)١(
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ذات اهللا كذاتك? ستقول حاشى هللا, ذاته ليست كالذوات, وبالتايل صفاته 
يقال يف ..ًليست كسائر صفات املخلوقات, إذا انتهت املشكلة يا مجاعة

ًيف الــذات إجيابــا الــذات مــا يقــال يف الــصفات, يقــال يف الــصفات مــا يقــال 
ًوسلبا اهللا ذات له كل صفات الكامل ومنزه عن كـل صـفات الـنقص, ذلـك 

 فهـو سـميع )١١:الـشورى (﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿: قولـه تعـاىل
وبــصري صــدق اهللا, لكــن ســمعه لــيس كــسمعنا, بــرصه لــيس كبــرصنا, ال بــد 

سرتين بكالم ظاهره حق وباطنـه باطـل, ال هلؤالء املجادلني بالباطل واملت
بد هلؤالء أن ينكروا كل صفات اهللا عز وجل, ملاذا? ألن وصـف اهللا هبـذه 
الصفات يف الغالب فيها اشرتاك لفظي ليس حقيقي معنـوي, اهللا عـز وجـل 

َ ووصفه نفـسه بأنـه سـميع )٢:اإلنـسان (﴾aĆč–fli@bĆÈîčàfl@ŽêbfläÜflÈflvÏ@@@@﴿قـال عـن آدم  ُ ْـ َ َ
  ًا انتهى الوقت?بصري, إذ

ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@@@﴿: إذا كـان اهللا عـز وجـل قـال: ًإذا ننهي هـذا الكـالم فنقـول
Žč–fljÛa﴾)ــشورى ً ووصــف آدم عليــه الــسالم بأنــه جعلــه ســميعا بــصريا, )١١:ال ً

: فعىل طريقة هؤالء األحباش وأمثـاهلم مـن املعطلـة ال بـد مـن أحـد شـيئني
; ألنـه )١١:الـشورى (﴾flë@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽç﴿: إما أن نقـول إن اهللا لـيس كـام قـال

 أو أن نقول ال هو كام وصف )٢:اإلنسان(﴾aĆč–fli@bĆÈîčàfl@ŽêbfläÜflÈflvÏ﴿: قال يف آدم
اه سميعا بصريا﴾به نفسه لكن قولـه يف آدم  ً﴿فجعلن ِ َـ ً ُ َ َِ َـ َـ ْ  لـيس كـذلك )٢:اإلنسان(َ

 بــاهللا عــز وجــل ًفــال بــد مــن تعطيــل أحــد الوصــفني إمــا مــا كــان مــنهام متعلقــا
ًوهـــذا كفـــر, وإمـــا مـــا كـــان متعلقـــا بوصـــف اهللا آلدم عليـــه الـــسالم بأنـــه جعلـــه 
ًسميعا بصريا إنكار أيضا هذا فهو كفر فهم دائرون ما بني كفر وكفر وذلـك  ً ً

  : عاقبة من ال يتبع السلف الصالح, ولذلك قيل
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 وكل خري يف اتباع من سلف    وكل رش يف ابتداع من خلف
ًرضين مجيعــــا أال يــــصغوا لعلــــامء الكــــالم وال ألذنــــاهبم, فنــــويص احلــــا

وعليهم أن يعرفوا عقيـدة الـسلف ليكونـوا إن شـاء اهللا مهتـدين, واحلمـد هللا 
  .رب العاملني

 ) ٠٠: ٢٧: ٦٩٥/٤٣(و) ٠٠: ٠٠: ٦٩٥/٥٤"(اهلدى والنور"
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z١٣٥x א 
??W?? 

ـــــسؤال ـــــه تعـــــاىل) يـــــس(يف ســـــورة : ال ـــــدينَا أنعامـــــا فهـــــم هلـــــا ﴿: يف قول َممـــــا عملـــــت أي َ ْ ًُ َ ْْ َ َِ ِ ِْ َ َ َّ
َمالكون﴾ ُ ِ  , ما املقصود بأيدينا يف اآلية?)٧١:يس(َ
 املقصود اهللا عز وجل إذا كان يعنـي نفـسه فللـه عـز وجـل يـدان ال :الشيخ

ق نعرف كيفيتهام, وقد يعني من خلقه من املالئكة الذين وكلهـم بـأن خيلـ
بـــأمره إيـــاهم مـــا شـــاء ربنـــا عـــز وجـــل مـــن اخللـــق, فهنـــا ال إشـــكال إن كانـــت 
األيــدي هــي مــن فعــل اهللا عــز وجــل, فهنــاك آيــات وأحاديــث كثــرية أن هللا عــز 
وجـــل يـــدان دون تكييـــف ودون تـــشبيه, وإن كانـــت األيـــدي املقـــصودة هنـــا 

  .أيدي املالئكة فاألمر حينذاك أسهل
  )٨٩/٠٠:٣١:٢٥"(اهلدى والنور"



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٣٢٩ 

z١٣٦x ?Wא
? 

, )١٠:الفـتح (﴾žáèíč†žíc@flÖžìÏ@čéÜÛa@Ž†flí@@@@﴿: شيخنا قوله تبـارك وتعـاىل: سؤال
هـــي يـــد رســـول اهللا : ًبعـــض املفـــرسين مل يـــذكر فيهـــا شيئا,وبعـــضهم يقـــول

  ......,ص
  ما هي? يد الرسول? :الشيخ
  .)١٠:الفتح(﴾@žåflàÏ@žáèíč†žíc@flÖžìÏ@čéÜÛa@Ž†flíčéčÐflã@óÜflÇ@ŽsØžäflí@bflàŞãhÏ@flsØflã﴿ :مداخلة
  كيف يد الرسول?......:الشيخ
  . بعض املفرسين يقولون هذا:مداخلة
   معيلش يا أخي بدي أفهمها, كيف يعني?:الشيخ
  . يعني يد الرسول فوق أيدهيم:مداخلة
   فوق أيدي من?:الشيخ
  . فوق أيدي من تبايعوا:مداخلة
  شو بتقول? واآلية :الشيخ
  .أنا أعرف إنه هذا باطل...)١٠:الفتح(﴾čéÜÛa@Ž†flí﴿ :مداخلة
  ً فإذا?:الشيخ
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  . سأكمل إن شاء اهللا:مداخلة
  . تفضل:الشيخ
 فهــل يلتفــت إىل أحــد املنهجــني, يعنــي الــسكوت أو تفــسري اليــد :مداخلــة

د هللا صلرســول اهللا  ٌ, أم يقــال فيهــا مــا يقــال يف بــاب األســامء والــصفات ي ــ َ ُ
قلنـا هـذا املعنـى ) فوق أيـدهيم( به سبحانه وتعاىل, وإذا قلنا أن معنى تليق

ًمما نفوضه وال نتوسع فيه, أم أن هناك شيئا آخر, جزاكم اهللا خريا? ً  
لكــن أنــا ظننــت أنــك ســتأيت بــيشء جديــد بالنــسبة لقولــك, أو  ...:الــشيخ 

يـــــد : يـــــد الرســـــول, مـــــا جبـــــت يشء بالنـــــسبة ملـــــن قـــــال: لنقلـــــك عمـــــن قـــــال
  ?الرسول

  .غريض أن أسجل جوابك عىل هذه الفقرة.. :مداخلة 
   معلـــيش يـــا أخـــي, لكـــن أنـــا أريـــد أن أفهـــم احلقيقـــة, هـــذا مطبـــوع :الـــشيخ 

  الكالم هذا?
ِسفيِّ أي نعم يف تفسري الن:مداخلة  َ.  
ِ تفسري النسفي, يفرس يد اهللا يعني يد رسول اهللا?:الشيخ  َ ِّ  
  . أي نعم, وهكذا يف كل الصفات:مداخلة 
  . ال, مش معقول كل الصفات, بس قول بيؤول يف كل الصفات:الشيخ 
  . هذا مقصودي, بيؤول يف كل الصفات:مداخلة 
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”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@﴿: ً مفهــــوم, أمــــا مــــثال قولــــه تعــــاىل:الــــشيخ 
ôflìflnža﴾)رسول اهللا استوى?)٥:طه ,  

  .ً ال طبعا يؤول, هذا كان مقصودي:مداخلة
ِّ يؤول, سـ:الشيخ بحان اهللا, عـىل كـل حـال أخـي هنـا عنـدنا قـضيتان, هـذه َُـ

سموهنا بأهنـــا مـــن آيـــات  َاآليـــة ال ختـــرج عـــن اآليـــات واألحاديـــث, التـــي ي ُْ ـــ َِ
ًالــصفات, مــن اآليــات املتــشاهبة, واألحاديــث أيــضا, فــنحن كلهــا نفــرسها 
بــاملعنى املعهــود يف اللغــة العربيــة مــع املحافظــة عــىل التنزيــه, يعنــي تنزيــه 

ُه وبدون تعطيـل, فيـد اهللا فـوق أيـدهيم, هـي بـال شـك يد ربنـا عـز بدون تشبي َـ
وجـــل, إذا كـــان مـــن املقطـــوع بـــه يف آيـــات كتابـــه وأحاديـــث نبيـــه أنـــه فـــوق 
املخلوقــات كلهــا, فهــو فــوق املخلوقــات يف ذاتــه كلهــا, ومــن صــفات ذاتــه 

كــــام قلنـــا أكثـــر مـــن مــــرة, ...يـــده تبـــارك تعـــاىل, فــــام هبـــا أي إشـــكال, لكـــن
املـــشاهدة يف الواقـــع, يـــد : ًقـــة هـــذا املعنـــى, يعنـــي مـــثال نقـــولملعرفـــة حقي

إىل آخـــره, لكـــن هـــذه ..ُاإلنـــسان غـــري عينـــه وعينـــه غـــري أذنـــه وغـــري يـــده, وو
يده تبارك وتعاىل : − نقول وهللا املثل األعىل− الصفات قائمة فيه, فكذلك 

ُوغــري أي صــفة أطلقــت وذكــرت يف كتــاب اهللا ويف ...غــري أذنــه, غــري عينــه,  ُ
, فهذا هو املقصود من إثبـات املعنـى اللغـوي, مـع صث رسول اهللا حدي

ٍعـــدم البحـــث يف الكيفيـــة, حقيقـــة الكيفيـــة, يعنـــي هـــي إثبـــات مغـــايرة صـــفة 
  .ِّلألخرى, حتى ما نقع يف التعطيل الذي وقع فيه املؤولة

ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@﴿: ًأنــــا قــــرأت قــــديام يف كتــــب الفــــرق وغريهــــا: ًمــــثال 
Žč–fljÛa﴾)فهنا نقول نحن السمع غـري البـرص, فهـام صـفتان هللا عـز )١١:الشورى ,
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رد علينـــا كيـــف ســـمعه وكيـــف بـــرصه, ال  ُوجـــل غـــري العلـــم مـــثال, لكـــن ال ي ـــ َِ ً
  .كيف

, أي )١١:الــشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë﴿: َّلكــن بعــض املعتزلــة فــرسوا
  .فهذا هو التعطيل.عليم
  نـــا اليـــد والوجـــه مـــن هـــذا ه.أي صـــفة نحـــن نثبتهـــا بـــدون أي تكييـــف: ًإذا

  .ًالباب متاما
  ) ٠٠: ٠٨: ٦٧/٠٤" (اهلدى والنور
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z١٣٧x W﴿א
﴾ 

 .﴿يد اهللا فوق أيدهيم﴾ نريد يعني تفسري هلا ?: اآلية: امللقي
: ً مـــا حتتـــاج هـــذه إىل تفـــسري, هـــل ســـمعت يومـــا مـــا قـــول الـــسلف:الـــشيخ

ُّأمروها كام جاءت? سمعت هذ ِ   ه الكلمة وال ال?َ
  . نعم, سمعتها:امللقي
   بعد أن سمعتها فهمتها? :الشيخ
  . ال ما فهمتها:امللقي
 يؤخــذ − عــز وجــل−  يعنــي اآليــة أو احلــديث املتعلــق بــصفات اهللا :الــشيخ

منها املعنى الظاهر دون تكييف, ودون تعطيل, دون تكييف تشبيه, ودون 
 كـام قـال − عـز وجـل− ن اهللا هو أخو التعطيل, وإذا عرفـت بـأ) الذي(تأويل 

تبارك − اهللا : عبد اهللا بن املبارك إمام أو أحد شيوخ اإلمام أمحد إمام السنة
حتفـظ هـذه . فوق عرشه بذاته, بـائن مـن خلقـه, وهـو معهـم بعلمـه− وتعاىل

اهللا : العبارة اجلوهرية عن اإلمام ابن املبارك, عبد اهللا ابـن املبـارك? يقـول
بذاتـــه, بـــائن مـــن خلقـــه, وهـــو معهـــم بعلمـــه,  فـــوق عرشـــه − تبـــارك وتعـــاىل− 

 عىل − عز وجل− ثالث فقرات مجعت عقيدة التوحيد فيام يتعلق بعلو اهللا 
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 فوق عرشه بذاته, عرشه ألـيس فـوق − عز وجل− خلقه, فإذا علمت أن اهللا 
  خملوقاته?
  . بىل:امللقي
 فــإذا كــان هــو فــوق عرشــه ولــه الــصفات احلــسنى واألســامء العليــا :الــشيخ
  ن يده فوق خلقه?أال تكو
  . بىل:امللقي

  ) ٠٠: ٣٨: ٠٢/ ٥٢٣" (اهلدى والنور"
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z١٣٨x אصW 
Aא@؟א 

مـــا » والـــذي نفـــيس بيـــده«: صجـــاء يف بعـــض األحاديـــث قـــول النبـــي : يقـــول: ســـؤال
َّاملقصود باليد هنا, هل هي القدرة أم ماذا تفرس به? َ ُ 

  ث? ما هو احلدي:الشيخ
  .»والذي نفيس بيده«:  قال هذا جزء من احلديث:مداخلة
 هنــــاك أحاديــــث كثــــرية مبتدئــــة بمثــــل هــــذا احلــــديث كقولــــه عليــــه :الــــشيخ
والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا, وال تؤمنوا حتى «: السالم

 )١(»حتابوا, أفال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا الـسالم بيـنكم
ًأن يـــد اهللا تبـــارك وتعـــاىل هـــي صـــفة أيـــضا مـــن صـــفاته عـــز وجــــل, ال شـــك 

والتأويل ال رضورة له ال يف اآليات املعروفة وال يف هذا احلديث, فنفس 
, فهـي بيـده, وهـل اليـد تنـايف القـدرة صعباد اهللا ومنهم حممد رسـول اهللا 

ًحتى نؤول هذا احلديث عن ظـاهره, أم اليـد التـي عـادة تعمـل فهـي متـصفة 
ًرة فعال, فال مربر للتأويل إطالقابالقد ًِّ.  

 )٠٠:٣١:٣٠/ب٤٠"(رحلة النور"

                                                 
 ).٢٠٣رقم ("مسلم" )١(
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z١٣٩x אא
A@א

 א؟
 –اهللا يبـارك فيـك : الـشيخ األلبـاين−ًأوال ياشيخ بارك اهللا يف علمك ويف عمـرك: السائل

ًجزاك اهللا خريا, ثانيا سؤايل حديث عقدي وهو ما جاء يف صحيح مسلم أن رسـول :لالسائ
ويف نفـس صـحيح مـسلم حـديث آخـر مـن طريـق آخـر » كلتـا يـدي ريب يمـني«:  قالصاهللا 

 فهنــا قــال بــشامله, »يطــوي اهللا الــسموات بيمينــه واألراضــني بــشامله«:  قــالصجــاء فيــه أنــه 
 يف التوفيق بني احلديثني بارك اهللا فيك?كلتا يدي ريب يمني, فك: وهناك قال
 احلقيقة أنني أعجب مـن بعـض إخواننـا الـذين يوجهـون مثـل هـذا :الشيخ

ا  الــسؤال, يتومهــون التعــارض بــني مــا ــجــاء يف بعــض األحاديــث أن هللا يمين ً
وكلتـــا يـــدي ريب «: ًوهللا شـــامال وبـــني احلـــديث الـــذي قـــال فيـــه عليـــه الـــسالم

ل, ِّفــــصُهــــذا احلــــديث واألحاديــــث التــــي تيتومهــــون التعــــارض بــــني » يمــــني
ا وهللا شــامال, كهــذا احلــديث حــديث ابــن عمــر وأحاديــث  ًفتقــول إن هللا يمين ــ ً

 أخرجتهـــــــا يف أول املجلـــــــد األول مـــــــن السلـــــــسلة ُ كنـــــــتالتـــــــيالقبـــــــضتني 
يف − ًالــصحيحة ففيهــا أن اهللا عــز وجــل ملــا خلــق اخللــق قــبض قبــضة بيمينــه 

أبــايل, وقــبض قبــضة بــشامله فقــال  الفقــال هــؤالء باجلنــة و− عــامل األرواح 
 يف تنـــايف بـــني هـــذا احلـــديث ومـــا تعـــارض وال أبـــايل, ال هـــؤالء بالنـــار وال

وكلتـا «: ثبات الشامل واليمني, وبني قوله عليـه الـصالة والـسالمإمعناه من 
ا يف صــــفة ; »يــــدي ريب يمــــني ــــألن معنــــى ذلــــك كقولــــه تبــــارك وتعــــاىل متام ً
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 لـيس كمثلـه يش ﴾čÜžrčà×@flžîÛ@@@@@@@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čé@﴿: السمع والبرص
يـــساوي كلتـــا يـــدي ريب يمـــني, وهـــو الـــسميع البـــصري يـــساوي لـــه يمنـــى ولـــه 

ا أن صـفات اهللا عـز وجـل ال ًـيرسى, فتنزهيا هللا عز وجـل وبيان تـشبه صـفات  ً
وكلتـا «: ًـقال الرسـول عليـه الـسالم يف احلـديث املـذكور آنفا املخلوقات,

 فـنحن البـرش نـصف أنفـسنا لنـا يمـني ولنـا شـامل, لكـن هـل »يمـنييدي ريب 
ا ِّجيوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول كام قال بعض الوعاظ املرص ًـيني خماطب

رســـول اهللا وكلتـــا  يـــا: (الرســـول عليـــه الـــسالم يقـــول يف تعظيمـــه ويف مدحـــه
جيــوز للمــسلم أن يــصف نفــسه  , هــذا هــو الــضالل املبــني, فــال)يــديك يمــني

جيـــوز أن  ولكـــن ال ٌهـــو معـــروف مـــن بـــرشيته فلـــه يمـــني ولـــه شـــامل,إال بـــام 
فيقــول وكلتــا «: ص مــا, مهــام ســام وعــال ولــو كــان رســول اهللا ٍّيــصف بــرش

ألن هــذه الــصفة ممــا تفــرد هبــا رب العــاملني تبــارك ; »يــدي رســول اهللا يمــني
ٌ لفظي, بني صفات اشرتاكوتعاىل, واألمر يف الصفات كام تعلمون يوجد 

جـــل وبـــني صـــفات العبـــاد, اهللا ســـميع بـــصري كـــام ســـمعتم يف اآليـــة اهللا عـــز و
لكن هذا السمع ﴾ ač–fli@bÈîčàfl@ŽêbfläÜflÈflvÏ﴿: السابقة, ولكنه قال بالنسبة آلدم

ا يف حقيقــتهام عــن حقيقــة صــفة الــسمع والبــرص  ًــوهــذا البــرص خيتلــف متام
 عـز وجـل يف ًكصفتني هللا تبارك وتعاىل, تأكيـدا هلـذا التنزيـه الـذي ذكـره اهللا

: من هـذا البـاب جـاء قولـه عليـه الـصالة والـسالم﴾ ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿: قوله
  فــاليمني والــشامل يوجــد إشــرتاك لفظــي, أمــا كلتــا » وكلتــا يــدي ريب يمــني«

ًريب يمــــني ال أحــــد يــــشاركه يف اللفــــظ فــــضال عــــن املعنــــى, هــــذا هــــو  يــــدي
  .اجلواب عن هذا السؤال

  )٠١:١٩:٣٨ /٣٣(" - األثر–فتاوى جدة (
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z١٤٠x  
» ثم إن اهللا سبحانه وتعاىل يطوي األراضني بشامله«: احلديث عن ابن عمر وفيه: سؤال

  أن اهللا كلتـــــــــــــــــــــــا «: ًوهنـــــــــــــــــــــــاك أحاديـــــــــــــــــــــــث أخـــــــــــــــــــــــرى يف الـــــــــــــــــــــــصحيحني أيـــــــــــــــــــــــضا
 ..»يديه يمني
ً تكلمنــــا أيــــضا عــــىل هــــذه املــــسألة يف أكثــــر مــــن جلــــسة واحــــدة, :الــــشيخ
بـأن هللا يـدين, فوجـب اإليـامن بـذلك, إن اهللا عز وجل وصف نفسه : فنقول

وأن إحــــــدى يديــــــه يمــــــني واألخــــــرى شــــــامل, ولكــــــن يف حــــــديث آخــــــر يف 
ال إشــكال بــني هــذا » وكلتــا يــدي ريب يمــني«:  قــال صأن النبــي: الــصحيح

ا وهــو قولــه  ــاحلــديث والــذي قبلــه بــل هــذا احلــديث الثــاين يؤكــد مبــدأ قرآني ً
 فهو تبارك )١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛŽč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@﴿: تبارك وتعاىل

ًوتعـــاىل مـــع كونـــه ســـميعا بـــصريا فلـــيس كمثلـــه يشء, كـــذلك عـــز وجـــل مـــع  ً
ًـكونه له يدان وإحدامها يمني واألخرى شامل فكلتا يدي ريب يمني خالفا 
للمخلوقــات فــال توصــف بــأن كلتــا يــدي يمــني املخلوقــات يمــني; ألن هــذه 

املني, فال تعارض لنتطلب التوفيق, بل هذا تأكيد صفة اختص هبا رب الع
 لتنزيه اهللا تبارك وتعاىل عن مشاهبته للمخلوقات

 )٠٠:١٤:٠٤ /١" (فتاوى جدة"
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z١٤١x  
ًأن هللا تعــاىل يــدين, وكلتــا يديــه يمــني, ويوجــد حــديث آخــر أن لــه يــدا : احلــديث: الــسائل

 .ًشامال, هل هذا وهم من الراوي, مع أن احلديث عند مسلم
 نعــم احلــديث الــذي عنــد مــسلم فيــه راو مــتكلم فيــه بحــق, ولكــن :الــشيخ

للفظـــة الـــشامل يف حديثـــه هـــذا شـــواهد أخـــرى جـــاءت خـــارج الـــصحيح ال 
مانع يف اعتقادي مـن وصـف اليـد األخـرى بالـشامل مـع اجلمـع بيـنهام كـام 

; ألن ذلــــك »وكلتــــا يــــدي ريب يمــــني«: مجــــع الرســــول عليــــه الــــسالم بقولــــه
ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@﴿: ارك وتعـــاىلكتفـــصيل لقولـــه تبـــ

Žč–fljÛa﴾)ًـ فـال يوصـف بـرش بـأن كلتـا يديـه يمـني خالفا مـا نقـل عـن )١١:الشورى
وكلتـــا يـــديك يـــا :  بقولـــهصبعـــض الوعـــاظ يف مـــرص حيـــث خاطـــب النبـــي 

وكلتا يدي «: فهذا رشك يف الصفات, فاحلديث الصحيح! رسول اهللا يمني
هو كالتأكيد لكون ما جاء يف وصفه تعاىل يف بعض األحاديث » ريب يمني

ًبأن له يمينا وأن لـه شـامال فلـيس كيمـني وشـامل املخلـوقني, بـل كلتـا يـدي  ً
ريب يمــني, فهـــو تأكيــد التنزيـــه الــذي هـــو األصــل يف كـــل صــفات اهللا تبـــارك 

  .وتعاىل
 عنــد كلتــا يديــه يمــني; ألنــه يوجــد وهــم:  واهللا أســتاذ لــو تفــصل لنــا:مداخلــة

  .كلتا يديه يمني: بعض اإلخوان يف
   يف هذا أو فيام قبل?:الشيخ
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  كلتا يديه يمني, ما املقصود بكلتا يديه يمني?:  يف كلمة:مداخلة
 تنزيــه رب العــاملني, وصــفات اهللا عــز وجــل كــام هــو األصــل فيهــا :الــشيخ

ف, فــــإذا جــــاء خــــرب عــــن اهللا عــــز وجــــل ســــواء يف كتابــــه أو يف  ــــكلهــــا ال تكي َّ َ ُ
 وجـــــب اإليـــــامن والتـــــسليم بـــــه دون تكييـــــف, لكـــــن مـــــن صث نبيـــــه حـــــدي

ًالواضح جدا أن وصف الرسول عليه السالم لكلتا يدي ربه تبارك وتعاىل 
  .بأهنا يمني فهو تأكيد أنه ليس كمثله يشء

  )٠٠:٠٩:٢٦/ب ٢٦" (– األثر - فتاوى جدة"
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z١٤٢x  
ديث تشري إىل أن كلتا يدي عدة مرات كنت سألتك أنه بالنسبة هللا عز وجل األحا: السائل

ريب يمني, األحاديث تشري كلها أنه فقبض قبضة يمينه وباليد األخـرى, أو أنـه رضب بكتـف 
ِّآدم رضب بيمينه ثم رضب يف كتفه األخرى, وذكرت يل مرة أنه فيه أحاديـث توضـح أن هللا  ُ

ًيدا شامال أو يرسى,   ...يرسى?ما أستذكر احلديث, فهل احلديث وارد بذكر اليد ال...ً
ً كلمــة اليمنــى فيهــا تنبيــه أن فيــه هنــاك يــرسى, وهــذا طبعــا ال نقولــه :الــشيخ

ونقف عنده; ألن هذا قول بالرأي, وال جيوز أن نقول مثل هذا الرأي فـيام 
ًكـأين سـمعتك آنفـا : يتعلق بغيـب الغيـوب وهـو اهللا وصـفاته, لكـن أنـا أقـول

يمنـــه, أم أنـــا ًأيـــضا أرشت إىل حـــديث وهـــو حـــديث القـــبض, قـــبض قبـــضة ب
  واهم ما ذكرته?

يف اجلنـــــة وال أبـــــايل, ورضب بكتفـــــه :  أنـــــه قـــــبض قبـــــضة فقـــــال:مداخلـــــة
: يف النــار وال أبــايل, ورضب بــاألخرى بكتفــه األيــرس وقــال: اليـرسى وقــال

  .يف النار وال أبايل
   هذه األخرى ما هي?:الشيخ
  .. ما هذه التي أنا أسأل, أنت ذكرت يل مرة شيخنا:مداخلة
َّ ال ال, أنا آتيك بالبيان, احلديث خمرج يف األحاديث الصحيحة:الشيخ ُ :

هؤالء يف اجلنة وال أبايل, وقبض قبـضة بـشامله : قبض قبضة بيمينه فقال«
, ثم فيه حديث يذكر اليمني واليسار اآلن »هؤالء إىل النار وال أبايل: فقال
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وكلتــا «: ال أتــذكر لفــظ احلــديث, ثــم يعقــب عــىل ذلــك بقولــه عليــه الــسالم
ًأيــــضا يــــرش إىل حــــديث القبــــضتني, فيــــه يمنــــى وفيــــه : ً, إذا»يــــدي ريب يمــــني

هـــو كالتفـــصيل فـــيام » وكلتـــا يـــدي ريب يمـــني«: يـــرسى, وقولـــه عليـــه الـــسالم
ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@@﴿: يتعلق هبذه الـصفة اإلهليـة بقولـه تعـاىل

@Žč–fljÛa﴾)وطتان كـام هـو رصيـح القـرآن, وكـام ُّ فربنـا لـه يـدان مبـس)١١:الشورى
جاء يف السنة يمني وشامل, لكن متيز ربنا عز وجـل هبـذا الوصـف النبـوي 

وكلتـا يـدي : إنه اقتباس مـن الـنص القـرآين حـني قـال: الذي يمكن أن نقول
ًريب يمـــني, فهـــو لـــيس كمثلـــه يشء إذا, نحـــن البـــرش صـــحيح شـــامل ويمـــني 

وكلتـا يـدي ريب :  وتعـاىل بقولـهلكن ال نوصف بام وصف نبينـا ربنـا تبـارك
ًولـــذلك فقـــد ضـــل ضـــالال بعيـــدا أحـــد الوعـــاظ املـــشهورين يف مـــرص .يمـــني ً

وكلتــا يــديك يــا رســول اهللا :  فخاطبــه بقولــهصحيــنام أراد أن يمــدح النبــي 
ال تطـروين «: يمني, وهذا هو الذي هنى عنه الرسول عليه السالم حني قال

عبــــد اهللا :  أنــــا عبــــد, فقولــــواكــــام أطــــرت النــــصارى عيــــسى ابــــن مــــريم, إنــــام
إياكم والغلو يف الدين, فإنام أهلك الذين «: , وقوله عليه السالم»ورسوله

فهــــذا الرجــــل يظــــن أن املبالغــــة يف مــــدح » مــــن قــــبلكم غلــــوهم يف ديــــنهم
ًالرســول عليــه الــسالم ممــا يقــرهبم إىل اهللا زلفــى, فــاألمر لــيس كــذلك أبــدا, 

, ورســول صا عــىل رســول اهللا وبخاصــة حيــنام أخــذ هــذه الــصفة وأطلقهــ
  .»وكلتا يدي ريب يمني«: اهللا خص هبا ربه, فقال

  .له صفة اليمني والشامل, وفوق ذلك وكلتا يدي ريب يمني: ًفإذا
  )٠٠: ١٦: ٥٤/ ٢٥٥" (اهلدى والنور"
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z١٤٣x  
واحلـــــديث الـــــذي ورد يف هـــــذا اخلـــــصوص يف ...] انقطـــــاع [...:الـــــشيخ

, لكــــن أنــــا ال IQH بــــن محــــزةصــــحيح مــــسلم فيــــه رجــــل ضــــعيف وهــــو عمــــر
أســتبعد وال أقطــع بــأن لــه شــاهد أو أكثــر مــن شــاهد, لكــن هــذا حيتــاج إىل 
بحــث, فلــو فرضــنا ثبــوت حــديث الــشامل, كيــف نوفــق بــني حــديث الــشامل 

  ?»وكلتا يدي ريب يمني«: وبني قوله عليه السالم الثابت عنه
Û@flžî﴿: اجلــواب أن هــذا احلــديث الــصحيح تأكيــد لعمــوم قولــه تعــاىل

@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×﴾)فالعبد له يمـني ولـه يـسار شـامل, واهللا لـه يمـني ولـه )١١:الشورى ,
  ..شامل عىل فرض ثبوت احلديث

  . نعم:مداخلة 
 ما ننسى هذا, عىل فرض ثبوت احلديث فاهللا له يمني ولـه شـامل :الشيخ

žîÛ@fl﴿: هذا يف تفصيل قوله.لكنه يتميز بكونه اخلالق; ألن كلتا يديه يمني
ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×﴾)ــشورى ً, ولــذلك قــد ضــل ضــالال بعيــدا واعــظ مــرصي )١١:ال ً

معــروف يف أثنــاء درس لــه كــان يعــظ النــاس ومــن عادتــه أنــه يبــالغ يف حــض 
, فأخـذ يمـدح الرسـول عليـه الـسالم صالناس عىل الصالة عىل الرسول 

يــــا رســــول اهللا الــــذي مــــن صــــفاتك أن كلتــــا يــــديك : إىل أن وصــــل إىل قولــــه
  .يمني

                                                 
 .»الشامل«يظهر من خالل السياق أنه يقصد حديث )١(
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  . اهللا املستعان:مداخلة
 هــذا غلــو; ألنــه أعطــى الــصفة التــي اخــتص هبــا رب العــاملني دون :الــشيخ

, فلــو ثبــت حــديث الــشامل نقــول لــه صســائر النــاس أمجعــني لرســول اهللا 
يمــني ولــه شــامل, ولكــن يتميــز عــىل النــاس بــأن مــن صــفته أن كلتــا اليــدين 

  .يمني
  ملبالغة? هل يكون ذلك من باب التفضيل أو ا:مداخلة
  .. ال, ليس هناك مبالغة هذه حقيقة:الشيخ
 هـــذه رآهـــا بعـــض العلـــامء أن املعنـــى أهنـــام مباركتـــان, هـــذا رأي :مداخلـــة
 عبد العزيز, يقول الشيخالشامل رأي .. عبد العزيز يف إثبات اليمنيالشيخ

  .إذا ثبت اليمني نثبت الشامل
  )حصل هنا انقطاع صويت(

ول ولـــو مل يثبـــت احلـــديث لكـــن إثبـــات  أقـــول يـــا شـــيخ الـــذي يقـــ:مداخلـــة
  .اليمني إثبات للشامل

  . هذا بالنسبة إلينا:الشيخ
  . نعم:مداخلة
ً أو قياســا علينــا, مــن أيــن نــأيت بالــشامل لــرب العــاملني وهــو غيــب :الــشيخ

, أنا ال أحب »وكلتا يدي ريب يمني«: الغيوب, من أين نأيت, ويف احلديث
  .هذا خالصة الكالم. الصحيحأن أثبت هللا اليد الشامل إال بالنص
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بحثنــا القــارص أن حــديث عبــد اهللا بــن عمــر الــذي يف صــحيح ...:مداخلــة
ًمــسلم والــذي فيــه عمــر بــن احلمــزة العمــري مل يكــن لــه شــاهدا إال كــام قــال 
البيهقـــي يقـــول لـــه شـــاهد وفيـــه يزيـــد الرقـــايش مـــرتوك, نعـــم, يقـــول لـــيس لـــه 

  .شاهد إال حديث فيه يزيد الرقايش وهو مرتوك
ً ال يكفي شاهدا وال ينهض شاهدا, وأرجو اهللا أن يتـيح لنـا فرصـة :الشيخ ً

  .IQHللبحث يف هذه القضية
  ) ٠٠: ٠٩: ٥٠/ ٤٠٩" (اهلدى والنور"

                                                 
 .قسم الدراسة يف يأيت الكالم عىل هذه القضية, وعىل حديث الشامل بإسهاب إن شاء اهللا)١(
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z١٤٤x  
 ]:صقال رسول اهللا [
ه اهللا عـــز وجـــل« َّإن أول يشء خلق ََّ َ ـــ َ ََّ ُالقلـــم, فأخـــذه بيمينـــه: ٍ َ ِ وكلتـــا يديـــه − ُ
ٍا يكــون فيهــا مــن عمــل معمــولَفكتــب الــدنيا ومــ:  قــال− يمــني ٍ ٍبر أو فجــور, : ُ َّ ِــ

ِّرطـب أو يـابس, فأحــصاه عنـده يف الــذكر, ثـم قـال َ ُاقــرأوا إن شـئتم: ُ هــذا ﴿: َ
ُكتابنا ينطق علـيكم بـاحلق إنـا كنـا نستنسخ مـا كنـتم تعملـون ِ ْـِ َْ َْ ُ َ ; فهـل تكـون ﴾ُ

َالنسخة إال من أمر قد فرغ منه ُ ٍُ ْ ِ «.  
  ]:قال اإلمام[

املقـسطون عنـد اهللا يـوم «: , قـد جـاء يف حـديث»يديه يمنيوكلتا «: قوله
  .»..القيامة عىل منابر من نور عىل يمني الرمحن وكلتا يديه يمني

  ).٢٨١ ("آداب الزفاف "رواه مسلم وغريه, وهو خمرج يف 
 "األسامء", واآلجري, والبيهقي يف )١٥٣٨(ًوقد رواه أيضا ابن حبان 

  .من حديث ابن عمرو) ٣٥٤ص (
  :ًشاهد ثان من حديث أيب هريرة مرفوعاوله 

احلــــديث, وفيــــه ذكــــر »...ملــــا خلــــق اهللا آدم ونفــــخ فيــــه الــــروح عطــــس«
  :القبضتني, وقوله تعاىل آلدم



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٣٤٧ 

اخــــرتت يمــــني ريب, وكلتــــا يــــدي ريب يمــــني : اخــــرت أهيــــام شــــئت, قــــال«
  .»...مباركة

  ).٩١/٢٠٦ ("الظالل "وهو خمرج يف 
  .ًموقوفا عليهوله شاهد من حديث عبد اهللا بن سالم 

  .بسند جيد) ٣٢٢ص (أخرجه اآلجري 
  ويف القبـــضتني أحاديـــث أخـــرى كنـــت خرجتهـــا يف املجلـــد األول بـــرقم

ولـــيس يف يشء منهـــا ذكـــر الـــشامل; إال يف روايـــة يف حـــديث  ).٥٠− ٤٦(
 "صــــحيح اجلــــامع "ّالبــــن عمــــر يف طــــي الــــسموات واألرض; مــــذكور يف 

َّبرواية مسلم وأيب داود عنه, تفرد بذك َ قـال .ره عمر بن محزة عـن سـامل عنـهَ
  ):٣٢٤ص ("األسامء"البيهقي يف 

وقــد روى هــذا احلــديث نــافع, وعبيــد اهللا بــن مقــسم عــن ابــن عمــر, ومل "
, ورواه أبـــو هريـــرة ريض اهللا عنـــه وغـــريه عـــن النبـــي "الـــشامل ": يـــذكر فيـــه

وروي ذكـر الـشامل يف حـديث آخـر . فلم يذكر فيه أحـد مـنهم الـشاملص
القــصة; إال أنــه ضــعيف بمــرة تفــرد بأحــدمها جعفــر بــن الــزبري, يف غــري هــذه 

وباآلخر يزيد الرقـايش ومهـا مرتوكـان, وكيـف يـصح ذلـك والـصحيح عـن 
  ." ! ً? أنه سمى كلتا يديه يميناصالنبي 

 يف حــــديث ابــــن عمــــر "الــــشامل "معنــــى كــــالم البيهقــــي يف ذكــــر : قلــــت
روا ذلـك; ال يف حـديث املشار إليه أنه شاذ ملخالفته الثقات الذين مل يـذك

ابـــن عمـــر, وال يف حـــديث أيب هريـــرة وغـــريه, وهـــذا احلكـــم بالـــشذوذ إنـــام 
ًيصح اصطالحا فيام لـو كـان عمـر بـن محـزة ثقـة عنـد العلـامء, لكـن الواقـع 
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أنـــه ضـــعيف; كـــام رصح بـــذلك احلـــافظ ابـــن حجـــر وغـــريه, ووصـــفه اإلمـــام 
  :أمحد بقوله

  ."أحاديثه مناكري"
  ).٣٧٦- ٧/١/٣٧٤"(الصحيحة"
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z١٤٥x  
ًأوال يــا شــيخ بــارك اهللا يف علمــك ويف عمــرك وجــزاك اهللا خــريا, ثانيــا: مداخلــة ً ســؤايل : ً

ويف » كلتا يـدي ريب يمـني«: حديثي عقدي وهو ما جاء يف صحيح مسلم أن رسول اهللا قال
يطوي اهللا الساموات «:  قالصنفس صحيح مسلم حديث آخر من طريق آخر جاء فيه أنه 

كلتــا يــدي ريب يمــني, فكيــف : بــشامله, وهنــاك قــال: , فهنــا قــال»يني بــشاملهبيمينــه واألراضــ
 .التوفيق بني احلديثني? بارك اهللا فيك

 احلقيقة أنني أعجب مـن بعـض إخواننـا الـذين يوجهـون مثـل هـذا :الشيخ
ا  ــالــسؤال, يتومهــون التعــارض بــني مــا جــاء يف بعــض األحاديــث أن هللا يمين ً

وكلتــا يــدي ريب «: ذي قــال فيــه عليــه الــسالمًوهللا شــامال, وبــني احلــديث الــ
صل » يمــــني ِّيتومهــــون التعــــارض بــــني هــــذا احلــــديث واألحاديــــث التــــي تف ــــ َ ُ
ا, وهللا شـــامال كهـــذا احلـــديث حـــديث عمـــر, وأحاديـــث : فتقـــول ًإن هللا يمين ًـــ

القبــــــضتني اللتــــــني كنــــــت أخرجتهــــــا يف أول املجلــــــد األول مــــــن السلــــــسلة 
ً خلــق اخللــق قــبض قبــضة بيمينــه يف الــصحيحة, ففيهــا أن اهللا عــز وجــل ملــا

ًهــــؤالء إىل اجلنــــة وال أبــــايل, وقــــبض قبــــضة بــــشامله : عــــامل األرواح فقــــال
هــؤالء إىل النــار وال أبــايل, ال تعــارض وال تنــايف بــني هــذا احلــديث : فقــال

: وما يف معناه من إثبات الشامل واليمـني وبـني قولـه عليـه الـصالة والـسالم
ا يف ; ألن »وكلتـــا يـــدي ريب يمـــني« ـــمعنـــى ذلـــك كقولـــه تبـــارك وتعـــاىل متام ً

 ]١١:الـشورى (﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@@@@@@﴿: صفة الـسمع والبـرص
ليس كمثله يشء يساوي كلتا يدي ريب يمني, وهو السميع البصري يـساوي 

  .له يمنى وله يرسى
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ا أن صــــفات اهللا عــــز وجــــل ال تــــش ا هللا عــــز وجــــل وبيان ــــفتنزهي ً ــــ به صــــفات ً
ا وكلتــا «: ًــاملخلوقــات قــال الرســول عليــه الــسالم يف احلــديث املــذكور آنف

فـنحن البـرش نـصف أنفـسنا لنـا يمـني ولنـا شـامل, لكـن هـل » يدي ريب يمـني
ا  ًـجيوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول كام قال بعض الوعاظ املرصيني خماطب َُّ

 اهللا وكلتـــا يـــا رســـول: الرســـول عليـــه الـــسالم, يقـــول يف تعظيمـــه ويف مدحـــه
هذا هو الضالل املبني, فال جيوز للمسلم أن يصف نفسه إال ! يديك يمني

بام هو معروف من برشيته, فله يمني وله شامل, ولكن ال جيـوز أن يـصف 
وكلتا يدي رسول :  فيقولصًبرشا ما مهام سام وعال ولو كان رسول اهللا 

  .بارك وتعاىلاهللا يمني; ألن هذه الصفة مما تفرد هبا رب العاملني ت
واألمر يف الصفات كام تعلمون يوجد اشرتاك لفظي بني صفات اهللا عز 
وجــل وبــني صــفات العبــاد, فــاهللا ســميع بــصري كــام ســمعتم يف اآليــة الــسابقة 

 لكن هذا الـسمع )٢:اإلنسان(﴾aĆč–fli@bĆÈîčàfl@ŽêbfläÜflÈflvÏ@@﴿: ولكنه قال بالنسبة آلدم
ا يف حقيقــته ام عــن حقيقــة صــفة الــسمع والبــرص ًــوهــذا البــرص خيتلــف متام

ًكصفتني هللا تبارك وتعاىل, تأكيـدا هلـذا التنزيـه الـذي ذكـره اهللا عـز وجـل يف 
 من هـذا البـاب جـاء قولـه عليـه الـصالة )١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿: قوله

فـاليمني والــشامل يوجــد اشــرتاك لفظــي, » وكلتــا يــدي ريب يمــني«: والـسالم
  .ًيب يمني ال أحد يشاركه يف اللفظ فضال عن املعنىأما كلتا يدي ر

  .هذا هو اجلواب عن هذا السؤال
  )٠١:١٦:٢٦) /أ١٤(فتاوى جدة (
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z١٤٦x אص 
WAאאKKK@ 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
  ).منكر(.» احلجر األسود يمني اهللا يف األرض يصافح هبا عباده«
  ]:قال اإلمام[

, فمن العجائب أن يسكت "ًديث منكراحلكون ا:أي" وإذا عرفت ذلك
) ١٧٥ −  ٧/١٧٤ (" ذيـل الطبقـات "عـن احلـديث احلـافظ ابـن رجـب يف 

 احلجر األسود ": ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس احلنبيل أنه كان يقول
, بأن املراد بيمينـه أنـه حمـل االسـتالم والتقبيـل, وأن هـذا "يمني اهللا حقيقة 

, ولـــيس فيـــه مـــا يـــوهم ًعنـــى هـــو حقيقـــة يف هـــذه الـــصورة ولـــيس جمـــازاامل
الصفة الذاتية أصال, وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه عىل ضعف احلديث, 
  .وأنه ال داعي لتفسريه أو تأويله ألن التفسري فرع التصحيح كام ال خيفى

  ).٣٩٢، ١/٣٩٠"(الضعيفة"
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z١٤٧x א 
אא 

 اهللا جيمـــع« قــال ص النبــي عــن عنــه اهللا ريض مــسعود بــن اهللا عبــد عــن
 ًشاخــــــصة ,ســــــنة أربعـــــني ًقيامــــــا معلـــــوم يــــــوم مليقـــــات واآلخــــــرين األولـــــني
  .القضاء فصل ينتظرون أبصارهم
 ,الكـريس إىل العـرش مـن الغـامم مـن للُظ يف وجل عز اهللا وينزل :قال

 ورزقكــم خلقكــم الــذي ربكــم مــن ترضــوا أمل النــاس أهيــا :منــاد ينــادي ثــم
 كــانوا مــا مــنكم أنــاس كــل يــويل أن شــيئا بــه تــرشكوا وال تعبــدوه أن وأمــركم
 بــــىل :قــــالوا ?ربكــــم مــــنً عــــدال ذلــــك ألــــيس ,الــــدنيا يف يعبــــدون و,يتولــــون
 فينطلقــون :قــال ,الــدنيا يف ويتولــون يعبــدون كــانوا مــا إىل قــوم كــل فينطلــق
 ومـنهم ,الـشمس إىل ينطلـق مـن فمـنهم ,دونيعبـ كـانوا ما أشباه هلم ويمثل
  .يعبدون كانوا ما وأشباه احلجارة من واألوثان القمر إىل ينطلق من
 يعبـد كـان ملن ويمثل ,عيسى شيطان عيسى يعبد كان ملن ويمثل :قال 

 تبــارك الــرب فيتمثــل :قــال ,وأمتــه ص حممــد ويبقــى ,عزيــر شــيطان ًعزيــرا
 :قــــال ?النــــاس انطلــــق كــــام نطلقــــونت ال لكــــم مــــا :فيقــــول فيــــأتيهم وتعــــاىل
 ,رأيتمـــــوه إن تعرفونـــــه هـــــل :فيقـــــول.بعـــــد رأينـــــاه مـــــا إهلـــــا لنـــــا إن فيقولـــــون
  .عرفناه رأيناها إذا عالمة وبينه بيننا إن :فيقولون
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   عن يكشف ذلك فعند ساقه عن يكشف :فيقولون ?هي ما فيقول :قال 
 ظهـــــورهم قـــــوم ويبقـــــى ًســـــاجدا طبـــــق لظهـــــره كـــــان مـــــن كـــــل فيخـــــر ,ســـــاقه

 إىل يـــدعون كــانوا وقــد ,يــستطيعون فـــال الــسجود يريــدون البقــر كــصيايص
  .احلديث...ساملون وهم السجود

  ).صحيح(
  ]:قال اإلمام[

č…ìŽvşÛa@óÛg@flæžìflÇž†Žíflë@Öbfl@åflÇ@ŽÑfl’ØŽí@flâžìflí@@@﴿:  فيه إشارة إىل قوله تعـاىل
@@@@@č‡@žáŽèÔflçžŠflm@žáŽçŽ‰bfl–žic@òflÈč‘bfl@LflæìŽÈîčİflnžflí@bÜÏ@@@@@aìŽãb×@ž†Óflë@òÛNNN@ اآليـة, وبيـان أن ﴾

الــساق فيهــا إنــام هــو ســاق اهللا جــل جاللــه, ففيــه رد رصيــح عــىل مــن يتأولــه 
 ٥٨٣(بغري ما رصح به هذا احلديث وغريه مما كنت خرجته يف الصحيحة

  ).٥٨٤و
  ).٣/١٢٩٦" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١٤٨x א 
 ]:صقال رسول اهللا [

 ويبقى من كـان ,ف ربنا عن ساقه, فيسجد له كل مؤمن ومؤمنةيكش «− 
  .»ً واحداً فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا,رياء وسمعة يسجد يف الدنيا

  ]:قال اإلمام[

, فهو وإن كان فيـه ضـعف مـن "أحد رواة احلديث" أما سويد بن سعيد 
ــبِق   ألنــه متــابع مــن طــرق أخــرى عــن زيــد كــام; حفظــه فــال يــرضه ذلــك هنــاِلَ

ومثـــل ذلـــك يقـــال عـــن ســـعيد بـــن أيب هـــالل, فقـــد تابعـــه  .ســـمعت ورأيـــت
حفص بن ميرسة وهشام بن سعد وعبد الرمحن بن إسحاق, فاتفاق هؤالء 

نعـم لقـد .الثالثة عىل احلديث جيعله يف منجاة مـن النقـد عنـد مـن ينـصف 
 عــن ":  وقــال اآلخــرون" عــن ســاقه ": اختلــف يف حــرف منــه, فقــال األول

   ."ساق 
 " الفـــــتح "فس إىل روايـــــة هـــــؤالء أميـــــل ولـــــذلك قـــــال احلـــــافظ يف والـــــن

 فأخرجهـــا اإلســـامعييل كـــذلك ": بعـــد أن ذكـــره بـــاللفظ األول) ٨/٥٣٩(
ثــم أخرجــه مــن طريــق حفــص بـــن . نكــرة " عــن ســاقه "يف قولــه : ثــم قــال.

هـذه : قـال اإلسـامعييل.يكـشف عـن سـاق : ميرسة عن زيـد بـن أسـلم بلفـظ
ن يف اجلملـة ال يظـن أن اهللا ذو أعـضاء وجـوارح أصح ملوافقتها لفظ القـرآ
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كمثلــــه  ملــــا يف ذلــــك مــــن مــــشاهبة املخلــــوقني, تعــــاىل اهللا عــــن ذلــــك لــــيس
  ."يشء

نعم ليس كمثله يشء ولكـن ال يلـزم مـن إثبـات مـا أثبتـه اهللا لنفـسه : قلت
 كـــام ال يلــزم مـــن إثبــات ذاتـــه تعـــاىل ,ًمــن الـــصفات يشء مــن التـــشبيه أصــال

اتـــه تعـــاىل ال تـــشبه الـــذوات وهـــي حـــق ثابـــت, فكـــذلك التـــشبيه, فكـــام أن ذ
صفاته تعـاىل ال تـشبه الـصفات وهـي أيـضا حقـائق ثابتـة تتناسـب مـع جـالل 
اهللا وعظمتــه وتنزهيــه, فــال حمــذور مــن نــسبة الــساق إىل اهللا تعــاىل إذا ثبــت 

 " ســـاق "ذلـــك يف الـــرشع وأنـــا وإن كنـــت أرى مـــن حيـــث الروايـــة أن لفـــظ 
إنــه ال فــرق بيــنهام عنــدي مــن حيــث الدرايــة ألن  ف" ســاقه "أصــح مــن لفــظ 

ســياق احلــديث يــدل عــىل أن املعنــى هــو ســاق اهللا تبــارك وتعــاىل وأرصح 
 هل بينكم وبني اهللا من ": الروايات يف ذلك رواية هشام عند احلاكم بلفظ

  آية تعرفوهنا?
   ."...نعم الساق, فيكشف عن ساق : فيقولون
ملعنــى إنــام هــو ســاق ذي اجلاللــة فهــذا رصيــح أو كالــرصيح بــأن ا: قلــت

  .تبارك وتعاىل 
: فالظاهر أن سعيد بن أيب هالل كان يرويه تارة باملعنى حني كان يقول

وأن ممــا .وال بــأس عليــه مــن ذلــك مــا دام أنــه أصــاب احلــق , " عــن ســاقه "
يؤكد صحة احلديث يف اجلملـة ذلـك الـشاهد عـن ابـن مـسعود الـذي ذكـره 

ن وقفـــت عليـــه اآلن مرفوعـــا وقـــد أخرجـــه ابـــن البيهقـــي مرفوعـــا وإن مل أكـــ
 ذكـــروا ": مـــن طريـــق أيب الزعـــراء قـــال) ١١٥ص (" التوحيـــد "خزيمـــة يف 
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 أهيــا النــاس عنــد خروجــه ثــالث فــرق تفرتقــون: الــدجال عنــد عبــد اهللا, قــال
  :ثم يتمثل اهللا للخلق, فيقول: وقال: فذكر احلديث بطوله...

عـرتف لنـا عرفنـاه فعنـد ذلـك سـبحانه إذا ا: هل تعرفـون ربكـم? فيقولـون
   ."ًيكشف عن ساق, فال يبقى مؤمن وال مؤمنة إال خر هللا ساجدا

ورجالــه ثقــات رجــال الــشيخني غــري أيب الزعــراء واســمه عبــد اهللا : قلــت
 األزدي وقد وثقه ابن سعد وابن حبان والعجيل ومل يرو عنه غري ئابن هان

هــو و, ًخــر مرفوعــا آًووجــدت للحــديث شــاهدا.ابــن أختــه ســلمة ابــن كهيــل 
 وإسـناده قـوي, فأحببـت أن أسـوقه " الـساق "نص يف اخلـالف الـسابق يف 

إذا مجــع اهللا العبــاد بــصعيد واحــد نــادى " :إىل القــراء لعزتــه ورصاحتــه وهــو
يلحق كل قـوم بـام كـانوا يعبـدون ويبقـى النـاس عـىل حـاهلم, فيـأتيهم : مناد

هـل : ننتظـر إهلنـا, فيقـول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم ههنا? فيقولون: فيقول
إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف هلـم عـن سـاقه, فيقعـون : تعرفونه? فيقولون

ýÏ@…ìvÛa@µg@æìÇ†íë@Öb@åÇ@Ñ’Øí@âìí@﴿: سجدا وذلك قول اهللا تعـاىل
æìÈîİní﴾ ويبقـــى كـــل منـــافق, فـــال يـــستطيع أن يـــسجد, ثـــم يقـــودهم إىل 

  ."اجلنة
  ).١٢٩- ١٢٧، ٢/١٢٥"(الصحيحة"
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z١٤٩x אא 
: صجاء يف آخر حديث عبد اهللا بن عمرو يف عالمات الساعة الـذي أولـه قـول النبـي [

 ]: قالصأن النبي » خيرج الدجال فيمكث أربعني«
  .»ساق عن يكشف يوم وذلك شيبا الولدان جيعل يوم فذلك«

  . مسلم رواه
  ]:قال اإلمام[

, يوم يكـشف ربنـا عـن سـاقه, فيـسجد لـه أي يوم القيامة يوم كرب وشدة
ÑîØÏ@﴿: والقـــسم األخـــري يـــشري إىل اآليتـــني...كـــل مـــؤمن, دون املـــرائني

@@@@@@bĆjî‘@æa†ÛìÛa@ÝÈ @̄bßìí@ŠÐ×@æg@æìÔnm﴾)وقولـه تعـاىل)١٧- املزمل  :﴿@@Ñ’Øí@âìí
æìÈîİní@ýÏ@…ìvÛa@µg@æìÇ†íë@Öb@åÇ﴾)٤٢- القلم(. 

 ).٣/١٥٢٩"(حتقيق مشكاة املصابيح"
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z١٥٠x א 
هــل يكــشف اهللا تعــاىل عــن ســاقه يــوم : يقــول الــسائل! فــضيلة الوالــد حفظــك اهللا: ســؤال

 .ًالقيامة كام جاء يف بعض الكتب? نرجو التوضيح وجزاكم اهللا خريا
 احلــــديث يف ذلــــك يف صــــحيح البخــــاري, وقــــد اختلفــــت مواقــــف :الــــشيخ

مــع ظــاهر احلــديث; ألنــه صــفة العلــامء جتاهــه, والــذي يــرتجح عنــدي الوقــوف 
من صفات اهللا تعاىل, فيجب اإليامن بذلك دون تكييف ودون تعطيل كام هو 
موقـــف علـــامء الـــسلف مـــن كـــل صـــفات اهللا عـــز وجـــل كاليـــد والعـــني والـــسمع 

  .واالستواء ونحو ذلك, نعم
  )٠٠:٣٩:٤٢/ب٣٦"(رحلة النور"
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z١٥١x WA@ 
 .»يكشف ربنا عن ساقه«حديث الساق, : سؤال
  . نعم حديث صحيح:الشيخ

 )٠٠: ٣٥: ٢٠/ ٥٢٩" (اهلدى والنور"
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z١٥٢x א
W﴿﴾؟ 

ٍ﴿يوم يكـشف عـن سـاق﴾تفسري قوله تعاىل : السائل َ َْ ُ ْ ََ ُ َ ً فاملفـرسين دائـام )٤٢:القلـم (ْ
يمة يكـشف ربنـا عـن سـاقه أو كـام جـاء يذكرون حديث البخاري اليل يبني اآلية الكر

يف احلـــديث, لكـــن يف نفـــس الوقـــت يـــورد يف احلـــديث بتفـــسريات قـــول ابـــن عبـــاس 
وعكرمة وجماهد أنه الكشف عن الساق هنا يوم الكرب أو دفع الكربة أو الشدة كام 
جاء يف تفـسري لغـة العـرب, فهنـا كيـف التوافـق يكـون يف مـسألة يعنـي إمـرار نـصوص 

هرها, ال سيام وأن الكثري من النـاس حتـتج هبـذه اآليـة وعـن تفـسري الصفات عىل ظا
 ً.قول ابن عباس يف هذه اآلية بالرد عىل أهل السنة يف مسائل كثرية جدا

 جيــب عــىل كــل طالــب علــم أن يكــون منطلقــه يف , بــارك اهللا فيــك:الــشيخ
ٌالفهــم ويف الفقــه قــائام عــىل القواعــد العلميــة األصــولية ســواء مــا كــان منهــا ً 

ٍمتعلق بأصول احلديث أو أصول الفقه, ليس مـن العلـم عنـد أحـد مـن أهـل 
 ثـم ً, بقـول غـريه ممـن لـيس معـصوماصالعلم أن يعارض قـول رسـول اهللا 

بالتـــايل لـــيس مـــن العلـــم حماولـــة التوفيـــق بـــني احلـــديث املرفـــوع والقـــول 
املوقوف, ليس هناك حاجة إلعامل الفكر يف سبيل التوفيـق بـني احلـديث 

 ال ينبغــــي أن ,ع واحلــــديث املوقــــوف, فقــــول ابــــن عبــــاس إن صــــحاملرفــــو
يعــارض قــول الرســول عليــه الــسالم فتنتهــي املــشكلة? ملــاذا? تفكــرون أن 
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تعاجلوا قضية ليـست هـي يف ذات نفـسها مـشكلة تريـدون توفقـوا بـني قولـه 
  .هذا ما ينبغي! عليه السالم وقول ابن عباس

  الت حذامإذا قالت حذام فصدقوها   فإن القول ما ق
ً فــإذا قــال الرســول قــوال, فــام ينبغــي أن نلتفــت إىل غــريه ليــست مــشكلة 
أهل السنة وأهل البدعة وهؤالء هم متعصبة املذاهب ماهي املشكلة بيننا 
وبينهم هم يقولون قال اإلمام هذه مـشكلة, هـذه ليـست مـشكلة عنـدنا, أمـا 

ن األئمــة ًعنـدهم وهــم يقـدمون قــول اإلمـام عــىل قــول سـيد الرســل فـضال عــ
هــي مــشكلة عنــدهم, أمــا عنــدنا فــال إشــكال يف ذلــك أبــدا, لعلــك حــصلت 

  .اجلواب 
إنه مـذهب :  آه بارك اهللا فيك, لكن حيتجون بعضهم حيتج يقول:السائل

أهـــل الـــسنة واجلامعـــة يف النـــصوص الـــرشعية يكـــون عـــىل فهـــم العلـــامء, 
ن التابعني إنه ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنه والعلامء م: وبعضهم يقولون

  .كعكرمة جماهد يقول نأخذ فهم اآلية عىل فهمهم هم
 املــسألة ملــا يكــون مــسألة فهــم الكــالم صــحيح, لكــن ملــا يكــون :الــشيخ

ٍمــسألة نــص ال يقبــل فهــام آخــر, وال يقبــل خالفــا; فحينئــذ املــسألة كــام قلنــا  ً ً
الفهـم ...ٍ يوم يكشف عن ساق أي عن ساقه تبارك وتعايل لـيس عـىل ً,آنفا
 أما حينام تكون املسألة حتتمل وجهـني مـن حيـث األسـلوب العـريب ,هذه

  .ال شك أن املرجع يف ذلك إىل العلامء 
 )٠٠: ٣٧: ٣٩/ ٥٨٢" (اهلدى والنور "
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شيخ اإلسالم ابن تيميـة ال يثبـت الـساق هللا عـز وجـل, فهـل هـذا يعنـي أنـه خـالف : السؤال
 ألصول?ا

  . ال ما خالف; ألنه هذا باجتهاد:الشيخ
  . هو ما نفاها:مداخل آخر

 فرس الساق بالشدة ونحو ذلك, ففهم اآلية أهنا ليست صفة هللا عز :الشيخ
  .نعم.وجل

ًشــيخ اإلســالم رمحــه اهللا هــو مل ينــف الــساق ابتــداء, وإنــام : مــداخل آخــر
, ليـست )٤٢:القلـم (﴾flÇ@ŽÑfl’ØŽí@flâžìflí@Öbfl@žå@@﴿: قال أن قول اهللا سبحانه وتعاىل

مــــن آيــــات الــــصفات, وإنــــام الــــذين أثبتوهــــا مل يفهموهــــا مــــن اآليــــة, وإنــــام 
فهموهـــــا مـــــن حـــــديث أيب ســـــعيد اخلـــــدري يف صـــــحيح البخـــــاري, فـــــشيخ 
اإلسالم رمحه اهللا مل ينف الصفة كصفة هللا, وإنام قال أن هـذه اآليـة ليـست 

  .واب, واهللا أعلممن آيات الصفات, وشتان بني هذا اجلواب وهذا اجل
  . جزاك اهللا خري:الشيخ

ً وابن القيم رمحـه اهللا تلميـذ شـيخ اإلسـالم رد ردا مفـصال ً عليـه :املداخل ً
  ., واهللا أعلم»الصواعق املرسلة«يف 
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  .ًجزاك اهللا خريا. كويس:الشيخ
  . وأنت كذلك:املداخل

  ) ٠٠: ٥١: ٠٩/ ٢٤٩" (اهلدى والنور"
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z١٥٤x صAא
א@ 

 : هذا احلديث لشبهتنيناألشاعرة يؤولو»  يضع اجلبار قدمه يف النار«: حديث: سؤال
  .ًأن اهللا يكون خمتلطا بالنار أو خيتلط بخلقه: ...الشبهة األوىل
  أن أهل النار يرونه, فكيف نرد عىل هذا?: الشبهة األخرى

 مـا هـي أول )١١:الـشورى (﴾a@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@Žč–fljÛ@@@@@@﴿ :الـشيخ
ُشبهة ترد عىل بعض الـصفات اإلهليـة, هـذا يـأيت مـن تكييـف اهللا عـز وجـل  ِ َ

  ...وتشبيهه بخلقه 
األصل يف الصفات اإلهلية كاألصل يف كل النصوص الغيبية, ال جيوز 
فيها التوسع وال جيوز فيها قيـاس الغائـب عـىل الـشاهد فـاهللا عـز وجـل كـام 

 فنحن نؤمن بام جاء )١١:الشورى(﴾×@flžîÛ@Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà@﴿: قال
ًيف الكتاب والسنة دون تكييف وتـشبيه ودون أيـضا تعطيـل وإنكـار بتأويـل 

  :أو نحو ذلك, وكام قال ابن القيم رمحه اهللا
ــال اهللا قـــــــــــال رســـــــــــوله ــتمويه العلـــــــــــم قــــــــــ ْقـــــــــال الـــــــــصحابة لـــــــــيس بالــــــــ َّ 

َمـــا العلـــم نـــصب ْ ـــــــــني رأي فقيـــــــــه َك للخـــالف ســـفاهةَ ــرسول وب ـــــــــني الــــــــ  ب
ـــــصفات ونفيهـــــا ــد ال ْكــــــال وال جحــــ َ   والتــــــــــشبيهًحــــــــــذرا مــــــــــن التمثيــــــــــل ّ
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﴿لــــيس كمثلــــه يشء﴾, فــــإذا : فــــنحن نــــؤمن بكــــل مــــا جــــاء مــــع ضــــميمة
مفــسدة التــشبيه ومفــسدة التعطيــل, : املــؤمن آمــن هبــذا نجــا مــن املفــسدتني

  .نعم غريه
  )٠٠: ٥٨: ٨٠/٤٨" (اهلدى والنور" 
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z١٥٥x ؟ 
بالنــسبة لــصفات اهللا تبــارك وتعــاىل هــي توقيفيــة ال جمــال للــرأي واالجتهــاد فيهــا, : ســؤال

عنـدما سـئل عـن : فمسألة إثبات القدمني هللا تبـارك وتعـاىل بقـول ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام
 السنة جاءت بإفراد صفة ًهو موضع القدمني, علام بأن النصوص الواردة يف: الكريس فقال

ِّالرجل هللا جل وعال, فهل إذا أثبتنـا القـدمني هللا عـز وجـل نكـون قـد خالفنـا القاعـدة املـذكورة 
ِّأن صفات اهللا توقيفية ال جمال للرأي واالجتهاد فيها, أم أننا نقترص عىل إثبات الرجل : وهي

 بمفردها ونقف عن إثبات تثنية إثبات القدمني? 
ن عبــاس كـام تعلـم هــو موقـوف, واألحاديـث املوقوفــة  حـديث ابـ:الـشيخ

ال يطلـــــق فيهـــــا القـــــول بأهنـــــا يف حكـــــم املرفـــــوع أو أهنـــــا ليـــــست يف حكـــــم 
  .املرفوع, بل ال بد يف ذلك من التفصيل
إذا كان احلديث املوقوف ال يمكن : والذي انتهى إليه علمي هو التايل

ل الـــــــرأي واالجتهـــــــاد أوال, وال حيتمـــــــل  ًأن يقـــــــال مـــــــن قب َـــــــ أن يكـــــــون مـــــــن ِ
اإلرسائيليات حينذاك يكون له حكم املرفوع, هذا احلديث ليس مـن هـذا 
ًالقبيـــل; ألنـــه حيتمـــل أن يكـــون مـــن اإلرسائيليـــات, بخـــالف مـــثال احلـــديث 

بـأن القـرآن أنـزل مجلـة : اآلخر عن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام الـذي يقـول
ًواحـــدة إىل بيـــت العـــزة يف ســـامء الـــدنيا ثـــم أنـــزل أنجام,  ـــ ُ ْ هـــذا ال يمكـــن أن َ

ًيكـــون إرسائيليـــا; ألنـــه يتحـــدث عـــن القـــرآن, وال يمكـــن أن يكـــون بـــالرأي 
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ًواالجتهــاد; ألنــه يتحــدث عــن أمــر غيبــي, فــإذا لــه حكــم املرفــوع, أمــا هــذا 
  .فليس كذلك

  )٠٠: ٤٢: ٤٨/ ٨٠٣" (اهلدى والنور"
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رصيــح القــرآن والنــصوص ظــاهر د فيــه الــنص هللا عــز وجــل مــا وريف صــفة العــني : ســؤال

 والسنة أن هللا عني أو أعني?
  ظاهر السنة يعني أي حديث? :الشيخ
  .أقصد القرآن :السائل
هذا ال يعني أن هناك أكثـر مـن عينـني ألنـه ﴾ bfläčäŽîžÇdči@ÙŞãhÏ@﴿ :القرآن :الشيخ

ي أن لـه اجلمع إذا أطلـق يف كثـري مـن األحيـان أقـل اجلمـع اثنـان هـذا ال يعنـ
 ألن الــسنة دائــام ; لكــن ملــا قلــت الــسنة أحببــت أن أعــرف,أكثــر مــن عينــني

ـــن وموضآلـــة للقـــرِّمَكُتكـــون م  أنـــا أعتقـــد أنـــه هـــذا رأي ,حة كـــام هـــو معلـــومِّ
حادث يعني لـيس مـن رأي الـسلف واملنقـول يف كتـب التوحيـد ويف كتـب 

 :دجال وبعــض العلــامء القــدامى يــستدلون بحــديث الــ,العقائــد أن لــه عينــني
 ,» وأن أحــدكم ال يــرى ربــه حتــى يمــوت,ن ربكــم لــيس بــأعورإنــه أعــور وإ«
لـــيس عنـــدنا نـــص رصيـــح بـــأن لـــه أكثـــر مـــن عينـــني واملتـــوارث عـــن عقيـــدة ف

العينني عىل ظاهر حديث الدجال عىل كثرة طرقه الذي إثبات السلف هو 
 سواه أن الـدجال إحـدى عينيـه البال وال خيطر يف ,يتبادر من هذا احلديث

 معنــــى ذلــــك أن اهللا عــــز وجــــل ,طافيــــة وهــــو أعــــور وإن ربكــــم لــــيس بــــأعور
 وكام ,عندنا نص باألكثرما موصوف بالعينني وليس بالثالثة وال بأكثر ألن 

 األمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيـوب وهـو رب ًنقول دائام وأبدا
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ه ذلـك إنـام أو ما شـاب...العاملني تبارك وتعاىل ال ينبغي أن نصفه باألقيسه 
  .األحاديثت به باليشء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاء

 القـرآن والـسنة أن هنـاك ذكـر بعـضهم حـديث فيـه َ ظننت ملـا ذكـرتا وأن
بـالتعرف سـارعت الترصيح بأن له أكثر من عينني وهذا ما ال نعرفه ولـذلك 

  .عليه لكن ما وجدنا يشء 
العـايص سـقط عـن ول عـن طيب مثال قول ابـن القـيم وغـريه يقـ :مداخلة− 

  يشء?هل هذه اجلملة فيها عني اهللا 
ال يقــصد ﴾ bfläčäŽîžÇdči@ÙŞãhÏ﴿مــا فيهــا يشء هــذا ألنـه اآليــة الــسابقة  :الـشيخ− 

يعــــني املعنــــى الــــذي قــــد يتبــــادر لــــبعض اجلهلــــة يعنــــي أنــــت حتــــت رعايتنــــا 
 فكلمــة ابــن القــيم هــو مــن ,إال هــذايعنــي  ولــيس املقــصود ,وحتــت إرشافنــا

  . القبيلهذا
لإلنسان يد مثال إنه تقول  شيخ يف قاعدة يف األسامء والصفات :مداخلة
 , يعنـي وإن كانـت هـذه هلجـة تكـون كنايـة أو كـذا,هذاُله يد طويل أو نقول 

فكـذلك نقـول عـن اهللا عـز وجـل مـثال جتـري بأعيننـا حقيقـة يـد ولكن هنـاك 
ن الناحيــة  مــتثبــتولكــن أيــضا يؤوهلــا الــبعض وإن كانــت هــذه الــصيغة قــد 

  .هذه 
  هلا عىل حد تعبريك?ولكن أنت ال تؤ :الشيخ
  .ًأيضا تؤولال  :مداخلة
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لكن ال تسميها تأويال هذا هـو التفـسري الـذي بتقولـه أنـت صـحيح  :الشيخ
أكثر من عينني ليس نـص يف ذلـك ألن  يعني لكن البحث هل هذا نص بأنه

  .اجلمع أقله اثنان 
 والرمحـة ,ه تعـاىل بـني يـدي رمحتـهأقصد يا شـيخ مـن ناحيـة قولـ :مداخلة
  قدم صدق والصدق ماله قدم هذه القاعدة ما انطبقت هنا?, ماهلا يدين
ŽoÔÜfl@bflàčÛ@fl†Žvžflm@žæc@ÙflÈfläflß@bflß@@@@@@انطبقت يف غريهـا كيـف اآليـة ﴿ :الشيخ

Şðfl†flîči﴾)٧٥:ص(.  
  .هذا يقبل التأويل 

  .ًال أبدا :مداخلة
  .ًكثري وكثري جدا ًإذا هذا يكفينا وأمثاله  :الشيخ
  هذه القاعدة صحيحة أم خاطئة? :مداخلة
صــــحيحة لكــــن صــــحيحة بالنــــسبة ملــــا ثبــــت لــــدينا أن األصــــل ال  :الــــشيخ

 وقــدم صــدق ة لكــن ملــا أتيــت بقــضية الرمحــ,ثابــت يف نــصوص أخــرى...
يثبــت لــدينا ســلف أن هلــا هــذه األعــضاء   هــذه أمــور معنويــة مل;ونحــو ذلــك

ففي فرق بني ما ثبت هللا عز وجل من صفة ثـم  ,التي ذكرت يف هذا السياق
ًتأيت هذه الصفة بمعنى يسمونه جمازيا وهـو لـيس جمـازا لكـن هـو املعنـى 

ÙŞãhÏ@﴿التأويل ولذلك قلت لك ب هيسمونا املقصود يف ذلك املكان هو م
bfläčäŽîžÇdči ﴾فـــصفة العـــني ثابتــة هللا لـــيس بمجـــرد هـــذه اآليـــة وإنـــام  لـــيس تـــأويال

  .بنصوص أخرى 
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 ٣٧١ 

  .ال أنا أقصد القاعدة وال أقصد اآلية  :مداخلة
  .أنا أجبتك عن القاعدة أبني لك الفرق  :الشيخ
  .نفسها املرجع ما نرجع للقاعدة  عىليعني نرجع هذا  :مداخلة
قاعدة فيام هي  ,لكن القاعدة تطبق يف مكان وال تطبق يف مكان :الشيخ

 ,ً أن له يداًمسبقاعلم نحن ن مثال كام قلت أنت يد األمري طويلة ,ثبت يعني
لكن املثالني الذي ذكرهتم أنت بالنسبة للريح بني يدي رمحتـه مـش ثابـت 

ال  وال تطبق حيـنام , فتطبق حيث ينبغي أن تطبق, يدانا هلةلدينا إن الرمح
  .ما هي ذات الرمحة فثابتة هلذه املعاين يكون هناك صفة 

أم , لــــيس هلــــا يــــدرمحــــة وأن الأن لألمــــري يــــد ً شــــيخ أعلــــم عقــــال :مداخلــــة
  ًرشعا?
ال بالنسبة لإلنسان تعرف عقال ومشاهدة وبالنسبة لرب العاملني  :الشيخ

  .َّإالوليس بالغيب  ًاتعرف إيامن
  )٠٠: ٣٠: ٣٩/ ١٨٣" (اهلدى والنور "
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 ٣٧٢ 

z١٥٧x ؟ 
العني بالنسبة هللا عز ًنؤمن أن لربنا سبحانه وتعاىل عينا, فهل هناك دليل عىل تثنية : السائل

 وجل?
 ليس هناك نص سـوى حـديث الـدجال املعـروف, وذلـك يـستلزم :الشيخ

أن اهللا عـــــز وجـــــل املقطـــــوع بـــــأن لـــــه صـــــفة الكـــــامل أن لـــــه عينـــــني, لكـــــن ال 
أستحرض إذا كان هناك نص رصيح يف ذلك, إنام هذا مـن العقائـد املتلقـاة 

 مـا هـو أوضـح ًخلفا عـن سـلف, وهـذا مـستند واضـح يف ذلـك إال أن يكـون
  .وهذا ما ال أستحرضه

  ) ٠٠: ٠٢: ٣١٧/٥٧" (اهلدى والنور"
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 ٣٧٣ 

z١٥٨x אא 
אאאKKK 

ْعن ِعبد َ ْ َ ِ ِبن اهللاَّ ٍمسعود ْ ُ ْ َقال َ َجاء َ ٌحرب َ ْ َإىل َ ِالنب ِ َفقال ص ِّيَّ َ ا :َ ُحممد ـَي ـَّ َ ْأو ُ َ 
ا ـــي ا َ ـــأب َ م َ ِالقاس ـــ ِ َ َّإن ْ ِ َ اىل اهللاَّ َتع ـــ َ سك َ ُيم ِ ـــ ْ ِالـــسموات ُ َ َ وم َّ َي ْ ـــ ة َ ِالقيام ـــِ َ َ َعىل ْ ـــ بع َ ٍإص َ ـــ ْ ِ, 

َواألرضني ِ َ َ َعىل َ ٍإصبع َ َ ْ َواجلبال ,ِ َ َِ َوالشجر ْ َ َعىل ََّ ٍإصبع َ َ ْ َواملاء ,ِ َْ َوالثرى َ َّ َعىل َ َ 
بع ٍإص َ ـــــ ْ ائر ,ِ َوس ـــــ َِ ق َ ِاخلل ـــــ ْ َ ىل ْ َع ـــــ بع َ ٍإص َ ـــــ ْ م ,ِ َّث ـــــ زهن ُ َّهي ُ ُّ ـــــ ُ ول َ ُفيق ـــــ ُ ا ََ ـــــأن َ كَْامل َ ُل ـــــ ا ِ ـــــأن َ َ 
ُامللك ِــ َ َفضحك.ْ ِ َ ــ ُرسول َ ــ ُ َ ِ ا ص اهللاَّ ًــتعجب ُّ َ ـَّـمما َ َقال ِ ُاحلرب َــ ْ ــ َ ًتصديقا ْ ِ ْ ــ ه َ ُل ــ َّثم َ رأ ُــ َق َ ــ َ 

َوما﴿ ُقدروا َ َ َ َ َّحق اهللاَّ ِقدره َ ِ ْ ُواألرض َ ْ َ ًمجيعا َ ِ ُقبضته َ ُْ َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َـِ َ ُوالـسموات ْ َ ََ َّ 
ٌمطويات َّ ِ ْ ِبيمينه َ ِ ِ َ ُسبحانه ِ َ َْ َتعاىلَو ُ َ َّعام َ َيرشكون َ ُ ِ ْ ُ﴾.  

 ]:ًتصديقا له: ًقال اإلمام معلقا عىل قول ابن مسعود[
 مل يكـــن صفيـــه رد عـــىل بعـــض املتكلمـــني الـــذين زعمـــوا أن ضـــحكه 

ّتصديقا للخرب وإنام رد ال سيام , فإن الشاهد يرى ما ال يرى الغائب, ًا عليهً
 أن ختطئـة ابـن مـسعود بله ابن مسعود? واحلقيقـة, ًإذا كان الشاهد صحابيا

 هـــو مـــن شـــؤم التأويـــل الـــذي أودي بأهلـــه إىل "ًتـــصديقا لـــه" يف قولـــه هـــذا
ً فلـيس غريبـا إذن ,إنكار كثري من صفات رب العـاملني باسـم التنزيـه زعمـوا

أن يـــؤدي هبـــم إىل ختطئـــة الـــصحايب وعـــدم تـــصديقه يف هـــذا القـــول الـــذي 
بـــن مـــسعود جمـــسم  ومعنـــى ذلـــك أن ا,الزمـــه عنـــدهم أنـــه إيـــامن بالتجـــسيم

  .فاهللا املستعان! عندهم
  .)٥٧١ ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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z١٥٩x ؟
אא؟ 

أن اهللا يضع الساموات عىل أصـبع, واألرضـني عـىل «: احلديث: يقول السائل: مداخلة
ًفعد مخسا, ففهـم الـبعض مـن » أصبع, واجلبال عىل أصبع هـذا الـنص أن هللا مخـس أصـابع َّ

 من غري تشبيه, وأنكر البعض ذلك, ما تقولون?
  .احلديث ال نزيد عليه وال ننقص منه... ال :الشيخ
  أن هللا عز وجل عينان?:  ايل ورد يف العني, هل يقال:مداخلة
  . كام جاء, إذا جاءت التسمية قلنا:الشيخ
  . ومل يرد نص إال حديث الدجال:مداخلة
  .»إن ربكم ليس بأعور«, ويكفي  نعم:الشيخ
  . لكن هذا من داللة املفهوم يا شيخ:مداخلة
  ً ما يف مانع أن نأخذ باملفهوم ما مل يعارض منطوقا :الشيخ
  .. يف األسامء والصفات:مداخلة
  .ً دائام أن املفهوم حجة, إال إذا عارضه منطوق:الشيخ

   )٠٠: ٠٨: ٥٥/ب٣١" (رحلة النور"
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z١٦٠x א؟ 
حديث احلقو أجبت هلـم عـن هـذا الـسؤال أن صـفة احلقـو كغريهـا مـن الـصفات : سؤال

تثبت هللا تبارك وتعاىل, لكـن وجـدنا آخـر, حـديث أن الـرحم معلقـة أو آخـذة بقـوائم العـرش, 
فـام أدري ...كأن هذا احلديث هو الذي جعل بعض الذي يؤولون يف الـصفات أخـذوا هـذا 

 .هذا احلديثما هي اإلجابة عن 
  إذا كـــان عـــن اجتهـــاد فـــال مـــانع, لكـــن هـــذا ال يعنـــي تأويـــل !  طيـــب:الـــشيخ

  .كل الصفات
  . توجيه احلديث يا شيخ:مداخلة
 مــا عنــدنا أكثــر ممــا جــاء يف احلــديث, احلقــو عــىل ظــاهره, ويليــق :الــشيخ

  .باهللا عز وجل منه ما يتناسب مع جالله وعظمته, ما كان تفسريك
  .حديث آخذة بقوائم العرش:  أقصد يعني:مداخلة
َّ كل أمور الغيب بارك اهللا فيكم مترر وال تؤول, ألن آخذة بقوائم :الشيخ ُ ُّ

العـــرش, فـــالعرش خلـــق مـــن خلـــق اهللا عـــز وجـــل, أمـــا الـــرحم فهـــو معنـــى, 
فكيــف تعلــق بقــوائم العــرش? اهللا أعلــم, فــال جيــوز اخلــوض يف مثــل هــذه 

  .املسائل أكثر مما جاء النص به
  )٠٠:٠١:٣٩ /٦" (فتاوى جدة "
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z١٦١x  
אאא؟ 

 ًهل هناك صفة احلجز هللا عز وجل أخذا من حديث الرحم?: السؤال
ألن :  ال نستطيع نتكلم يف هذا احلديث بأكثر مما جاء فيه, فنقول:الشيخ

ع, , وجمـال التأويـل واسـ صاهللا عز وجل قد أخـرب بـذلك عـىل لـسان نبيـه
  .ًلكننا نسلم تسليام وال نتأول

  )١٨٨/٠٠:٤٨:٣٩"(اهلدى والنور"
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z١٦٢x א 
W﴿﴾ 

ُّ﴿كـل : ما تفسري الوجه يف قوله تعـاىل: يقول السائل! فضيلة الوالد حفظكم اهللا: مداخلة ُ
ُيشء هالك إال وجهه﴾ َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ  ?)٨٨:القصص(َ

ِذه من اآليات التي يسقطون عليها املجاز وال جمـاز هنـا; ً أيضا ه:الشيخ ُ
ألن املقـــــصود كـــــام هـــــو اصـــــطالح القـــــرآن الكـــــريم يف بعـــــض اآليـــــات أن 
ًـاملقصود هنا ذات اهللا تبـارك وتعـاىل, ولـو كـان األمـر متعلقا ببـرش لقلنـا إنـه 
ُمــن بــاب إطــالق اجلــزء وإرادة الكــل, لكــن ال يوصــف ربنــا بأنــه لــه أجــزاء, 

:  التعبـــري معـــروف يف اللغـــة العربيـــة, فـــاهللا تبـــارك وتعـــاىل يقـــولولكـــن هـــذا
﴿@@@@@@@@@@@@@@@flæb×@ŠžvÐÛa@flæežŠÓ@Şæg@ŠžvÐÛa@flæežŠÓflë@ÝžîÜÛa@ÕflË@óÛg@žàŞ’Ûa@čÚìÛŽ†čÛ@ñýŞ–Ûa@áčÓc

aĆ…ìŽèž’flß﴾) فقولـه تبـارك وتعـاىل)٧٨:اإلسـراء  :﴿@@@ŠžvÐÛa@flæežŠÓflëصـالة : ﴾ يعنـي
جمــــاز هنــــا; ألن هــــذا هــــو األســــلوب القــــرآين الــــذي يــــدل عليــــه الفجــــر وال 

ñýŞ–Ûa@áčÓc@﴿: الــسياق أو الــسباق بــاملعنى األدق حيــث قــال يف أول اآليــة
@@@@@@flæežŠÓflë@ÝžîÜÛa@ÕflË@óÛg@žàŞ’Ûa@čÚìÛŽ†čÛ﴾) أقـم القـرآن :  أي)٧٨:اإلسـراء﴿@@flæežŠÓflë

ŠžvÐÛa﴾)إنـام هـو صـالة الفجـر, لـذلك قـال فالقرآن املقـصود هنـا)٧٨:اإلسراء  :
﴿@@@@@@@@@@@@@@@flæb×@ŠžvÐÛa@flæežŠÓ@Şæg@ŠžvÐÛa@flæežŠÓflë@ÝžîÜÛa@ÕflË@óÛg@žàŞ’Ûa@čÚìÛŽ†čÛ@ñýŞ–Ûa@áčÓc

aĆ…ìŽèž’flß﴾) لـو رجعنـا إىل األحاديـث الـصحيحة لوجـدنا أنـه يعنـي )٧٨:اإلسـراء 
جــاز كــام ســبق ذكــره يف ًصــالة الفجــر تــشهدها املالئكــة, فــإذا هــذا مــن امل
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ًاإلجابة عن سؤال سابق اصـطالحا مـن بعـضهم ولكـن احلقيقـة أن هـذا هـو 
  .احلقيقة

: ًوهــذا منــه كثــري وكثــري جــدا مــن إطــالق اجلــزء وإرادة الكــل, قــال تعــاىل
﴿@@@@æežŠÔÛa@flåčß@flŠŞflîflm@bflß@aëŽõflŠÓbÏ﴾)أيـضا املقـصود هنـا)٢٠:املزمل ً :﴿@aëŽõflŠÓbÏأي ﴾ :

ُّفصلوا َ  ما تيرس لكـم مـن صـالة الليـل, هـذا هـو معنـى هـذه اآليـة, فلـيس املقـصود َ
َّمـا تيـرس لـك مـن قيـام : اقرأ يف صالة الليل ما تيرس لك من قـرآن, وإنـام قولـه: هبا

  .الليل ثلثه ونصفه كام جاء يف اآليات املتقدمة عىل هذه اآلية
لم إذا  ال يفهـم العــريب أن املــس)١(»احلــج عرفــة«: صًكـذلك مــثال قـول ه

مل يأت بأي يشء مـن أركـان احلـج سـوى أنـه وقـف عـىل عرفـة وانتهـى كـل 
يشء, ال طاف طواف قـدوم, وال سـعى, وال طـاف طـواف اإلفاضـة, وإنـام 
: وقـــف عـــىل عرفـــة, مـــن يفهـــم هـــذا الفهـــم? األعجمـــي, وأمـــا العـــريب يقـــول

أعظـم أركــان احلـج عرفــة, هـذا األســلوب هـو املعــروف : أي»احلـج عرفــة«
ً بعضهم يسميه جمازا, ال مشاحة يف االصطالح, لكـن ال أحـد عند العرب

  .يفهم أن احلج كل احلج هو الوقوف بعرفة
ÞýflvÛa@ëŽ‡@Ùğifl‰@Žéžuflë@óÔžjflíflë@@@﴿: فـــاملهم يف املوضـــوع أن اآليـــة

âaflŠ×⁄aflë﴾)ال يعنــي يبقــى وجهــه دون ذاتــه تبــارك وتعــاىل, وإنــام )٢٧:الــرمحن 
  .بكامل صفاتهيبقى ذاته تبارك وتعاىل 

  )٠٠: ١٥: ٢١/ب٣٦" (رحلة النور"

                                                 
 ).٣١٧٢رقم ("صحيح اجلامع" )١(
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z١٦٣x  
﴿﴾?

?؟ 
ُ﴿كل يشء هالك إال وجهه﴾: قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل: سؤال َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ُّ هو : ُ

 : لقيوم كام قال تعاىلإخبار بأن الدائم الباقي احلي ا
ِ﴿ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾ َ َ َْ ِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ ُ َّ, فعرب بالوجـه عـن الـذات, وهكـذا )٢٧:الرمحن(ََ

ُ﴿كل يشء هالك إال وجهه﴾: قوله َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ُّ  .إال إياه: , أي)٨٨:القصص(ُ
 .إال ما أريد به وجهه: وقال جماهد والثوري أي

 القــول الثــاين ال ينــايف القــول األول, فــإن هــذا إخبــار عــن كــل وال ينــايف: يقــول ابــن كثــري
ـا باطلـــة إال مــا أريـــد بـــه وجــه اهللا تعـــاىل مـــن األعــامل الـــصاحلة, والقـــول األول  األعــامل بأهنــ

 .مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إال ذاته سبحانه وتعاىل
 فأيش رأيك يف هذا الكالم األخري?

×bflèžîÜflÇ@žåflß@şÝ@@@@ ﴿ل هو األنسب لسياق اآليـة ال شك أن القول األو:الشيخ 
æbÏ﴾)ــرمحن وال يــصح التفــسري الثــاين ألنــه ســتفنى األعــامل مــع ., نعــم)٢٦:ال

املقــــــصود فيهــــــا األعــــــامل : ًأصـــــحاهبا, صــــــاحلة كانــــــت أم طاحلــــــة, فقولـــــه
ًالـــصاحلة, فـــاألعامل الـــصاحلة تـــذهب مـــع أهلهـــا أيـــضا, لـــذلك فـــإن قولـــه 

, فهــو عــز وجــل )٢٦:الــرمحن(﴾×æbÏ@bflèžîÜflÇ@žåflß@şÝ﴿: تعــاىل يف أول الــسباق
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يتحــدث عــن الــذوات واألشــخاص, وعــىل ذلــك فــالقول األول هــو الــذي 
  .ينبغي أن يعتمد عليه

القــــول الثــــاين يف اعتقــــادي يــــسمى يف عــــرف الفقهــــاء هــــذا تفــــسري مــــراد 
ًوليس تفسريا لفظيا, التفسري اللفظي هو األول ً.  

  .الكالميعني مقبول هذا  :مداخلة
  . مقبول, لكن ال عىل أنه تفسري اآلية:الشيخ
, )٨٨:القصص(﴾×Žéflèžuflë@bÛg@ÙčÛbflç@đõžïfl‘@şÝ@@@﴿:  لو قلنا يف هاتني اآليتني:مداخلة

ÞýflvÛa@ëŽ‡@Ùğifl‰@Žéžuflë@óÔžjflíflë@﴿: ســبحانه وتعـــاىل, واآليــة الثانيـــة قولـــه
âaflŠ×⁄aflë﴾)اآليتني صفة الوجـه هللا سـبحانه , كل ما نفهمه من هاتني)٢٧:الرمحن 

ًوتعاىل, ونفهم منهام أيضا أن األعامل إذا مل يرد هبا وجه اهللا, فإهنـا باطلـة 
  .ومردودة
 ما نقول نفهمه من اآلية, نفهمه من األقوال التي قيلـت يف القـول :الشيخ

  الثـــاين, األقـــوال الثالثـــة يف تفـــسري اآليـــة, أمـــا تفـــسري اآليـــة مـــا بيتـــضمن غـــري 
  .نى األولاملع

  ُ هل يمكن أن يستفاد من اآلية أكثر من معنى يا شيخنا?:مداخلة
قــد قلــت لــك أنــه يمكــن أن يؤخــذ أكثــر مــن معنــى فــيام مل يكــن . ال:الــشيخ

  .هناك قرينة حتدد أحد املعنيني
  . نعم, ولكن هنا يف قرينة:مداخلة

  .فالقول الرصيح أنه املراد الذات
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  . األول نعم:الشيخ
  .يا شيخنا قبلت تفسري الثوري وجماهد لكنك :مداخلة
  . قلت لك عىل أنه معنى صحيح:الشيخ
   ال ينكر عىل قائله?:مداخلة
  . ال ينكر, لكن ما نراه له صلة باآلية:الشيخ
   قد يقال هذا من باقي النصوص?:مداخلة
  . نعم:الشيخ

 )٠٠: ٠٠: ٦٧/٣٧"(اهلدى والنور " 
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z١٦٤x אW 
﴿﴾؟ 

 عــن ذكــر هــذه املــسألة وهــي عنــدما قلــت أن غفلــتبــاألمس قــد ذكــرت مــسألة أو : ســؤال
َّ﴿كـــــل يشء هالـــــك إال : اإلمـــــام البخـــــاري تـــــرجم يف صـــــحيحه عـــــن معنـــــى قولـــــه تعـــــاىل ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ُّ ُ

ُوجهه﴾ َ ْ  .)٨٨:القصص(َ
لكـالم عـن كتـاب اسـمه دراسـة حتليليـة لعقيـدة ابـن  قال إال ملكه رصاحـة أنـا نقلـت هـذا ا

ه صـحيح, وال ًقلـَحجر كتبـه أمحـد عـصام الكاتـب وكنـت معتقـد أن هـذا الرجـل إن شـاء اهللا ن
:  نقله صحيح ولكن أريد أن أقرأ عليك كالمه يف هذا الكتاب فهو يقولّزلت أقول ممكن أن

ِقد تقدم ترمجة البخاري لسورة القصص ﴿كل يشء هال َ ٍ ْ َ ُّ ُك إال وجهه﴾ُ َ ْ َ َّ ِ  .)٨٨:القصص(ٌ
إال ملكه ويقال إال ما أريد به وجه اهللا وقوله إال ملكه قال احلافظ يف رواية النسفي, وقال 
معمر فذكره ومعمر هذا أبو عبيدة بن املثنى وهذا كالمه يف كتابه جماز القرآن لكن بلفظ إال 

مجة للبخـاري هبـذا الـيشء ورجعـت ًفأنا طبعا اليوم رجعت إىل الفتح نفسه فلم أجد تر, هو
ًلصحيح البخاري دون الفتح أيضا مل أجد هذه الكالم لإلمام البخـاري ولكنـه هنـا كأنـه يـشري 

 .إىل أن هذا يشء موجود برواية النسفي عن اإلمام البخاري فام أعرف جوابكم
  .ً اجلواب قدم سلفا:الشيخ
  ..ًأنا طبعا أردت أن أبني هذا خمافة أن أقع: مداخلة
  . جزاك اهللا خري:الشيخ
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  .. الكالم عن اإلمام البخاري :مداخلة
 يعنــي أنــت ســمعت منــي الــشك بــأن يقــول البخــاري هــذه الكلمــة :الــشيخ

  .)٢٧:الرمحن(﴾âaflŠ×⁄aflë@ÞýflvÛa@ëŽ‡@Ùğifl‰@Žéžuflë@óÔžjflíflë﴿: ألنه
إن كـان هـذا : ًيا أخي هـذا مـا يقولـه مـسلم مـؤمن وقلـت أيـضا,  أي ملكه

ًـفـإذا اجلـواب ق, ود فقـد يكـون يف بعـض النـسخموج ًم سـلفا وأنـت جـزاك ِّدً
اهللا خري اآلن هبذا الكالم الذي ذكرته يؤكـد أن لـيس يف البخـاري مثـل هـذا 

  .تفضل  إالتأويل الذي هو عني التعطيل,
 يا شـيخنا عـىل هـذه كأنـه موجـود يف الفـتح نحـو مـن هـذه العبـارة :السؤال

ذه العبـارة اسـتدالل ألحـدهم فكـأين وجـدت وأنا أذكـر أين مـرة راجعـت هـ
مثل نوع هذا االستدالل يعني موجود وهـو يف بعـض النـسخ لكـن أنـا قلـت 
لـــه ال يوجـــد إال اهللا عـــز وجـــل اهللا وإال خملوقـــات اهللا عـــز وجـــل مـــا يف غـــري 

  .)٨٨:القصص(﴾×Žéflèžuflë@bÛg@ÙčÛbflç@đõžïfl‘@şÝهذا, فإذا كان ﴿
  ء اهلالك? ًأي إال ملكه إذا ما هو اليش

 هذا يا أخي ما حيتاج إىل تدليل عـىل بطالنـه لكـن املهـم أن ننـزه :الشيخ
اإلمــام البخــاري أن يــؤول هــذه اآليــة وهــو إمــام يف احلــديث ويف الــصفات 

  .وهو سلفي العقيدة واحلمد هللا
  )٠٠: ٣٨: ٧٣٨/٣٥"(اهلدى والنور"
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z١٦٥x אאא 
 ]:صقال رسول اهللا [
أبــــــرص, وأقــــــرع, وأعمــــــى, فــــــأراد اهللا أن : ًالثــــــة يف بنــــــي إرسائيــــــلّإن ث«

ّأي يشء أحــب إليــك? : ًيبتلــيهم, فبعــث إلــيهم ملكــا, فــأتى األبــرص, فقــال ّ
ٌلون حسن, وجلد حسن, ويذهب عني الذي قـد قـذرين النـاس: قال ٌٌ : قـال.ٌ

ًعطــي لونــا حــسنا, وجلــدا حــسنا, قــالُه, وأًفمــسحه, فــذهب عنــه قــذر ً ً فــأي : ً
البقــــر; شــــك إســــحاق; إال أن :  أو قــــال− اإلبــــل: أحــــب إليــــك, قــــالاملــــال 

ُاإلبل, وقال اآلخر: ُاألبرص أو األقرع قال أحدمها فـأعطي : , قال− ُالبقر: ُ
َناقــة عرشاء, فقــال ـــ ُ أي يشء : فــأتى األقـــرع فقـــال:قـــال! بـــارك اهللا لـــك فيهــا: ٌ
ُشــعر حــسن, ويـــذهب ع: ّأحــب إليــك? قــال ٌ ُ هــذا الــذي قــذرين النـــاس, نــيٌ

ــ ًفمــسحه, فــذهب عنــه, واعطــي شــعرا حــسنا, قــال: الق ً ّفــأي املــال أحــب : ُ
ًالبقر, فأعطي بقرة حامال, فقال: إليك? قال ً   :قال! بارك اهللا لك فيها: ُ

ّأن يرد اهللا إيل برصي, : ّأي يشء أحب إليك? قال: فأتى األعمى, فقال ّ
ّملـال أحـب فـأي ا: ّفمـسحه, فـرد اهللا إليـه بـرصه, قـال: برص به الناس, قـالُفأ

ًعطي شاة والدا, فأنتج هذان, وولد هـذا, قـالُالغنم, فأ: إليك? قال فكـان : ً
ه :قــال.هلــذا واد مــن اإلبــل, وهلــذا واد مــن البقــر, وهلــذا واد مــن الغــنم ّــثــم إن

ٌرجـــل مـــسكني, قـــد انقطعـــت يب : أتـــى األبـــرص يف صـــورته وهيئتـــه, فقـــال
 بالـــذي −  بـــك, أســـألكُاحلبـــال يف ســـفري, فـــال بـــالغ يل اليـــوم إال بـــاهللا ثـــم
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ــــ بعــــريا أتبل− أعطــــاك اللــــون احلــــسن, واجللــــد احلــــسن, واملــــال َّ غ عليــــه يف ً
ٌاحلقــوق كثــرية, فقــال لــه: ســفري, فقــال كــأين أعرفــك, أمل تكــن أبـــرص, : ُ

ًإنام ورثت هذا املال كابرا عن : فقال! ًفقريا فأعطاك اهللا?! يقذرك الناس? ّ
وأتـى األقـرع يف :قـال! ىل مـا كنـتًإن كنت كاذبا; فصريك اهللا إ: فقال! كابر

إن : ّصورته, فقال له مثل ما قال هلذا, ورد عليه مثل ما رد عىل هـذا, فقـال
وأتــــى األعمــــى يف صــــورته : قــــال! ًكنــــت كاذبــــا; فــــصريك اهللا إىل مــــا كنــــت

ُرجل مسكني, وابـن سـبيل, انقطعـت يب احلبـال يف سـفري, : وهيئته, فقال ٌ
 ً شـاة− ّ بالـذي رد عليـك بـرصك− بـك, أسـألكفال بالغ يل اليوم إال بـاهللا ثـم 

ــتبلَأ ُقــد كنــت أعمــى, فــرد اهللا إيل بــرصي, فخــذ مــا : فقــال.غ هبــا يف ســفريّ
أمـسك :فقـال! ًال أجهدك اليوم شـيئا أخذتـه هللا! شئت, ودع ما شئت, فواهللا

  .»عنك, وسخط عىل صاحبيك] اهللا[مالك; فإنام ابتليتم, فقد ريض 
  ]:قال اإلمام[

ـــــــان )٢١٤ − ٨/٢١٣(أخرجـــــــه مـــــــسلم  ـــــــن حب , والبيهقـــــــي )٣١٤(, واب
ّكلهم من طريق شـيبان بـن فروخ) ٧/٢١٩( حـدثنا إسـحاق : حـدثنا مهـام: َـ

الـرمحن بـن أيب عمـرة أن أبـا هريـرة  حـدثني عبـد: بن عبـداهللا بـن أيب طلحـة
  .فذ كره:... يقولصحدثه أنه سمع النبي 

  .وتابعه عمرو بن عاصم عن مهام به
  .عليه; إال أنه مل يسق منه إال طرفه األولًأخرجه البخاري معلقا 

حــدثنا عمــرو : حــدثنا حممــد بــن إســحاق: فقــال) ٣٤٦٤(ووصــله بــرقم 
: ًبــــن عاصــــم بــــه; إال أنــــه مل يــــسق لفظــــه, وإنــــام ســــاقه حتــــويال, فقــــال عقبــــه
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فـساقه بتاممـه; إال ...أخربنا مهام: حدثنا عبداهللا بن رجاء: وحدثني حممد
ـــدا هللا عـــز":أنـــه وقـــع يف متنـــه  مكـــان قولـــه يف الروايـــة " وجـــل أن يبتلـــيهم ب

  ."فأراد اهللا أن يبتليهم ": األوىل
  :وال شك عندي أن هذه أوىل من األخرى لسببني

  .−  ومها شيبان, وعمرو بن عاصم− اتفاق ثقتني عليها: األول
 هللا عز وجل حمال, ومما يدل عىل حتريـف "البداء": أن نسبة: واآلخر

ولـذلك; تكلـف !  بدا هللا خلق الـساموات واألرضأنه: التوراة أنه جاء فيها
  :احلافظ ابن حجر بتأويل هذه اجلملة املستنكرة بقوله

سبق يف علم اهللا, فـأراد إظهـاره, ولـيس املـراد أنـه ظهـر لـه بعـد أن : أي"
ًكـــان خافيـــا; ألن ذلـــك حمـــال يف حـــق اهللا تعـــاىل, وقـــد أخرجـــه مـــسلم عـــن 

  :فظشيبان بن فروخ عن مهام هبذا اإلسناد بل
  .", فلعل التغيري فيه من الرواة"أراد اهللا أن يبتليهم "

وقـــد عرفـــت ! عنـــد ذاك الكوكـــب) لعـــل(اجعـــل : نقـــول للحـــافظ: قلـــت
; فمخالفــة عبــد اهللا بــن رجــاء "أراد اهللا ": اتفــاق الثقتــني عــىل اللفــظ األول

إهنــــا مرجوحــــة, ال ســــيام واحلــــافظ نفــــسه قــــد قــــال يف : أقــــل مــــا يقــــال فيهــــا
  :"لتقريبا"ترمجته من 

  ."ًصدوق هيم قليال"
  ).١٤٧٨- ٧/٣/١٤٧٥"(الصحيحة"
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z١٦٦x אא 
  ]:قال اإلمام[

  . نسبة البداءة هللا تعاىل ال جيوز
  ).٢/٦"(خمتصر صحيح البخاري"
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z١٦٧x  
  ]:قال اإلمام[

  .البداء هللا مستحيل
  ).١/٤١١"(صحيح اجلامع"
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z١٦٨x א 
אאאא 

  ]:قال اإلمام[
 الـساموات خلـق هللا بـدا أنـه: فيهـا جـاء أنـه التـوراة حتريـف عىل يدل مما

  .واألرض
  ).٧/٣/١٤٧٨"(الصحيحة"



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٣٩٠ 

z١٦٩x אא 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ىل ل ملــا قــىض خلقــه اســتلقى, ووضــع إحــدى رجليــه عــإن اهللا عــز وجــ«

  .» د من خلقه أن يفعل هذاال ينبغي ألح: األخرى وقال
   .)اَّمنكر جد(

احلديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن اهللا تبارك وتعاىل 
تعـــاىل اهللا عـــام يقـــول ! فـــرغ مـــن خلـــق الـــسموات واألرض اســـرتاح بعـــد أن 

يث فــإن  يف احلــدً, وهــذا املعنــى يكــاد يكــون رصحيــاً كبــرياًاّالظــاملون علــو
  .ل الراحة سبحانه وتعاىل عن ذلكاالستلقاء ال يكون إال من أج

وأنا أعتقد أن أصل هذا احلديث من اإلرسائيليـات وقـد رأيـت يف كـالم 
أيب نــرص الغــازي أنــه روي عــن كعــب األخبــار, فهــذا يؤيــد مــا ذكرتــه, وذكــر 

 عــن عبــد اهللا بــن عبــاس وكعــب بــن عجــرة, ً أنــه روي موقوفــاًأبــو نــرص أيــضا
 عــن كعــب كــام هــو الــشأن يف كثــري مــن −  إن صــح عــنهام − كــأهنام تلقيــاه ف

  .ص النبي اإلرسائيليات, ثم وهم بعض الرواة فرفعه إىل

 شـعري َّفَـا عنـدي, ولقـد قن هـذا احلـديث منكـر جـدأومجلة القـول ...
 ...منه حني وقفت عليه

  ).١٧٨- ٢/١٧٧"(الضعيفة"
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z١٧٠x ؟א 
: هــل اهللا ســبحانه وتعــاىل نــور بذاتــه بــدليل قولــه تعــاىل! الــد حفظــك اهللافــضيلة الو: ســؤال

﴿نور السموات واألرض﴾اللَّه ِ ْ َ َّ َُ َ َِ  ?)٣٥:النور(ُ
 ال, ألن معنـــــى اآليـــــة ينورمهـــــا; وألنـــــه قـــــد جـــــاء يف حـــــديث يف :الـــــشيخ

هل : ُ سئلصأن النبي «: صحيح مسلم, واحلديث فيه من حديث أيب ذر
ويف حــديث ذكــره مــسلم بعــد هــذا » !ر أنــى أراه?نــو: حممــد رأى ربــه? قــال

احلــــــديث مــــــن حــــــديث أيب موســــــى األشــــــعري ريض اهللا عنــــــه وعــــــن كــــــل 
فـــالنور هـــو » حجابـــه النـــور«: , قـــال يف ذاك احلـــديثصأصـــحاب النبـــي 

ِحجاب يمنع البرش من أن ينظروا إىل اهللا تبارك وتعاىل وليس هو صفة من  َ َ
  .ذه اآلية, نعمصفات اهللا عز وجل, هذا هو الراجح يف ه

  ) ٠٠:٢٦:٣٤/أ٢٩("رحلة النور"
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z١٧١x  
هـل » وأسألك بنورك الذي مأل أركان عرشـك«: صيف دعاء النبي : نعم, يقول: سؤال

 نثبت هذه الصفة هللا سبحانه وتعاىل?
 ال, لكن من روى احلديث? من السائل, أيـن هـذا احلـديث? وال :الشيخ

ًصــحته حكــم فــضال عــن أن جيــوز أن يبنــى عــىل حــديث ال يعــرف أصــله أو 
يبنــــى عليــــه صــــفة تنــــسب إىل اهللا تبــــارك وتعــــاىل, وإذا كــــان الــــسائل حيفــــظ 

  .مصدر احلديث فليزودنا به
  ) ٠٠:٢٥:٣٠/ب٤٠"(رحلة النور"
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z١٧٢x ؟א
אאאא

אא
אא 

 ]:"خمترص العلو"قال اإلمام يف مقدمة [
روايــــة األحاديــــث الــــضعيفة مــــن بعــــض املحــــدثني هــــو ممــــا يعــــاب ) إن(

ِعليهم من قبل املخالفني هلم وإن كان هؤالء يفعلون ما هو أسوأ من ذلك 
َومــن أشــهر مــن أخذ ذلــك علــيهم يف هــذا , ...كــام أوضــحه شــيخ اإلســالم  ــ َ َ

ه حجـة يف تـسخيفهم وتـضليلهم الـشيخ الكـوثري املعـروف العرص ويتخذ
ونبـــــزه إيـــــاهم بلقـــــب احلـــــشوية , بعدائـــــه الـــــشديد ألهـــــل الـــــسنة واحلـــــديث

 قد جيد −  واحلق يقال − ولكن , وهو يف ذلك ظامل هلم مفرت, واملجسمة
دعم بــه فريتــه مثــل  ِّأحيانــا يف مــا يرويــه بعــضهم مــن األحاديــث واآلثــار مــا ي َ ــ ُ ً

bßbÔß@Ùi‰@ÙrÈjí@æc@óÇ@@@﴿ : تفــسري قولــه تعــاىلاحلــديث املــروي يف
a…ìàª﴾أي الــذهبي يف − رواه املــصنف  .»جيلــسني عــىل العــرش« : قــال

ًعــن ابــن مــسعود مرفوعــا وضــعفه جــدا بقولـــه) ٧٥ −  ٧٤ص  (− "العلــو" ً :
عـن ابـن عبـاس مثلــه ) ٩٩ص (ورواه , "مرسـله األمحـر مـرتوك احلـديث "
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 بـــن مـــدرك الـــرازي مـــرتوك وهـــذا وعمـــر, إســـناده ســـاقط": وقـــال.ًموقوفـــا 
  ."وهو باطل, ًمشهور من قول جماهد ويروى مرفوعا

  ).٨٧١) (الضعيفة(وقد خرجت احلديثني يف 
  : قال يف ترمجة حممد بن مصعب العابد ما يأيتو
 فأمـــا قـــضية قعـــود نبينـــا عـــىل العـــرش فلـــم يثبـــت يف ذلـــك نـــص بـــل يف "

  ."كرناه وما فرس به جماهد اآلية كام ذ, الباب حديث واه
 ولـو أن املـصنف رمحـه اهللا تعـاىل وقـف عنـد هـذا البيـان الواضــح :قلـت
لــيس يف البــاب نــص ملــزم لألخــذ بــه لكــان قــد أحــسن وســد بــذلك  يف أنــه

الطريـــق عـــىل أهـــل األهـــواء أن يتخـــذوا ذلـــك ذريعـــة للطعـــن يف أهـــل الـــسنة 
 تبـني كـذب "واحلديث كام فعـل الكـوثري هنـا بالـذات يف مقدمتـه لكتـاب 

فقـد قـال ) ٦٤ص  ("احلـسن األشـعري فرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب امل
 – أســــــوة بــــــسلفه مــــــن اجلهميــــــة − فــــــيهم بعــــــد أن نبــــــزهم بلقــــــب احلــــــشوية 

  : IQHوغريهم
ِّويقولــون يف اهللا مــاال جيوزه الــرشع وال العقــل مــن إثبــات احلركــة لــه " ــ ُ

ة ) تعـــــاىل( َـــــوالنقل ْ ) لـــــويعنـــــي الع(واحلـــــد واجلهـــــة ) ويعنـــــي هبـــــام النـــــزول(َ
  .فيعني هذا الذي نحن يف صدد بيان عدم ثبوته). والقعود واإلقعاد

ولكنــه مل ,  لــو أن املؤلــف رمحــه اهللا وقــف عنــد مــا ذكرنــا ألحــسن:أقــول
َّيقنع بذلك بل سود أكثر من صفحة كبرية يف نقل أقوال مـن أفتـى بالتـسليم  َ

                                                 
 ].منه[.)٧٧(ترمجته  يف  انظر كالم احلافظ أيب حاتم الرازي)١(
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﴾ ]…ìàª@bßbÔß@Ùi‰@ÙrÈjí@æc@óÇa@@@@@﴿: بأثر جماهد يف تفسري قوله تعـاىل
ِ أو يقعده عـىل العـرشجيلسه: قال  أنـا منكـر عـىل كـل " :بـل قـال بعـضهم. ُ

ُ بـــل ذكـــر عـــن اإلمـــام "مـــن رد هـــذا احلـــديث وهـــو عنـــدي رجـــل ســـوء مـــتهم 
إىل غــري ذلــك مــن األقــوال التــي ,  هــذا تلقتــه العلــامء بقبــول:أمحــد أنــه قــال

كــر يف وذ.تراهــا يف األصــل وال حاجــة بنــا إىل اســتيعاهبا يف هــذه املقدمــة 
َّأسامء مجع آخـرين مـن املحـدثني سـلموا ) الذهبية(املسمى بـ ) خمترصه(

وأمــــا هنــــا فموقفــــه مــــضطرب أشــــد .هبــــذا األثــــر ومل يتعقــــبهم بــــيشء هنــــاك 
االضـــطراب فبيـــنام تـــراه; يقـــول يف آخـــر ترمجـــة حممـــد بـــن مـــصعب العابـــد 

  ): ١٢٦ص (عقب قول من تلك األقوال 
كيـف آل الفكـر هبـذا املحـدث إىل  −  حفظك اهللا مـن اهلـوى − ِ فأبرص "

   "...وجوب األخذ بأثر منكر 
فأنت إذا أمعنت النظر يف قوله هذا ظننت أنه ينكر هذا األثر وال يعتقده 

بعـد أن أشـار ) ١٤٣ص (ويلزمه ذلك وال يرتدد فيه ولكنك ستفاجأ بقولـه 
  إىل هذا األثر عقب ترمجة حرب الكرماين 

بة العظيمة التي انفرد هبا سيد البـرش وغضب العلامء إلنكار هذه املنق"
   "...ويبعد أن يقول جماهد ذلك إال بتوقيف 

َّثم ذكر أشخاصا آخرين ممن سلموا هبـذا األثـر غـري مـن تقـدم فـإذا أنـت  َـ
لقد رجع الشيخ من إنكاره إىل التسليم به ألنـه : فرغت من قراءة هذا قلت

يستدرك عىل ذلك بقوله إنه ال يقال إال بتوقيف ولكن رسعان ما تراه : قال
  : بعد سطور



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٣٩٦ 

 أن املقــام املحمــود هــو الــشفاعة العامــة " الــصحاح " ولكــن ثبــت يف "
  ."صاخلاصة بنبينا 

وهــذا هــو احلــق يف تفــسري املقــام املحمــود دون شــك وال ريــب : قلــت
لألحاديــث التــي أشــار إليهــا املــصنف رمحــه اهللا تعــاىل وهــو الــذي صــححه 

وهـو ) ١٠/٣٠٩(ثـم القرطبـي ) ١٥/٩٩ ("ه  تفسري"اإلمام ابن جرير يف 
بل هو , الذي مل يذكر احلافظ ابن كثري غريه وساق األحاديث املشار إليها

وذاك األثــر عنــه .الثابــت عنــد جماهــد نفــسه مــن طــريقني عنــه عنــد ابــن جريــر 
روي عـن ليـث بـن "أنـه ) ١٢٥ص (ليس له طريـق معتـرب فقـد ذكـر املؤلـف 

: قلـت ."يب حييـى القتـات وجـابر بـن يزيـد أيب سليم وعطاء بن الـسائب وأ
  .واألوالن خمتلطان واآلخران ضعيفان بل األخري مرتوك متهم

 مـــن االســـتقرار −  عفـــا اهللا عنـــه − ولـــست أدري مـــا الـــذي منـــع املـــصنف 
عىل هذا القول وعىل جزمه بأن هذا األثر منكر كام تقدم عنه فإنه يتضمن 

 يـسلتزم نـسبة االسـتقرار عليـه وهـذا, نسبة القعود عىل العـرش هللا عـز وجـل
, هللا تعـــاىل وهـــذا ممـــا مل يـــرد فـــال جيـــوز اعتقـــاده ونـــسبته إىل اهللا عـــز وجـــل

ولــذلك تــرى املؤلــف رمحــه اهللا أنكــر عــىل مــن قــال ممــن جــاء بعــد القــرون 
ٍإن اهللا اســتوى اســتواء اســتقرار : الثالثــة  أبــو −  ١٤٠( كــام تــراه يف ترمجــة "َ

أنه ال يعجبـه تفـسري )  البغوي−  ١٦١(ورصح يف ترمجة ) .أمحد القصاب
  ." استقر " بـ " استوى "

 ]:− رمحه اهللا –إىل أن قال اإلمام [
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رمحـــه اهللا أن ال يـــرتدد يف إنكـــار نـــسبة ] للـــذهبي: أي[فكنـــت أحـــب لـــه 
 عىل عرشه ما دام أنه مل يأت بـه صًالقعود إىل اهللا تعاىل وإقعاده حممدا 

ومعنـاه ولفظـه ,  شـاهد يف الـسنةومعنـاه لـيس لـه, صنص ملزم عـن النبـي 
ــــه  مل يتــــوارد عــــىل ألــــسنة األئمــــة وهــــذا هــــو الــــذي يــــدل عليــــه بعــــض كلامت

ًولكنـه ملـا رأى كثـريا مـن علـامء احلـديث أقـروه , املتقدمة حـول هـذا األثـر
وإنـام تـارة وتـارة واهللا تعـاىل يغفـر , مل جيرؤ عىل التـزام التـرصيح باإلنكـار

  .لنا وله
ًومن العجيب حقا أن  يعتمد هذا األثر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل; ّ

فإنه نقل كالم القايض أيب يعىل فيـه وبعـض أسـامء القـائلني بـه ثـم قـال ابـن 
وإمـام هـؤالء كلهـم ,  وهو قـول ابـن جريـر الطـربي: قلت"  :القيم رمحه اهللا

  ."وهو قول أيب احلسن الدارقطني ومن شعره فيه , جماهد إمام التفسري
ًوزاد بيتــا )  الــدراقطني−  ١٣٤( املــصنف فــيام يــأيت يف ترمجــة ثــم ذكــره

  : ًرابعا لعل املصنف تعمد حذفه
   " وال تنكروا أنه قاعد وال تنكروا أنه يقعده "

وقد عرفت أن ذلـك مل يثبـت عـن جماهـد بـل صـح عنـه مـا خيالفـه : قلت
  األحاديـث"ومـا عـزاه للـدارقطني ال يـصح إسـناده كـام بينـاه يف .كام تقـدم 
وأرشت إىل ذلــــــك حتــــــت ترمجــــــة الــــــدارقطني اآلتيــــــة ) ٨٧٠ ("الــــــضعيفة 

 يــدور " التفــسري "ًوجعــل ذلــك قــوال البــن جريــر فيــه نظــر; ألن كالمــه يف .
عــىل إمكــان وقــوع ذلــك كــام ســبق ال أنــه وقــع وحتقــق ولــذلك قــال اإلمــام 

  ): ١٠/٣١١ (" تفسريه "القرطبي يف 
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َّوعضد الطربي جواز ذلـك بـشطط مـن القـول"  وهـو ال خيـرج إال عـىل ,َ
   "والعلم يتأوله , تلطف يف املعنى وفيه بعد وال ينكر مع ذلك أن يروى

ثــم بــني وجــه تأويلــه بــام ال حاجــة بنــا إىل ذكــره والنظــر فيــه مــا دام أنــه أثــر 
ولو افرتض أنه يف حكم املرفوع فهو يف حكم املرسل الذي , غري مرفوع

كــام ذكــرت ذلــك أو نحــوه فــيام ًال حيــتج بــه يف الفــروع فــضال عــن األصــول 
وال ":  مـــن التعليـــق عـــىل قولـــة بعـــضهم− خمتـــرص العلـــو"أي كتـــاب − يـــأيت 

  ).٢٦٥( التعليق " بيشء صللنبي نتكلم يف حديث فيه فضيلة 
 ١٦٥(ولعل املصنف رمحه اهللا تعاىل يشري إىل ذلـك بقولـه يف ترمجـة 

ذا القعــود وقــد نقــل عنــه القــول هبــ)  القــايض العالمــة أبــو بكــر بــن العــريب− 
  : قال: معه عىل العرش

   "ًوما علمت للقايض مستندا يف قوله هذا سوى قول جماهد"
 ال جيـــوز أن −  وإن صـــح عنـــه − إن قـــول جماهـــد هـــذا : وخالصـــة القـــول

ًيتخــذ دينــا وعقيــدة مــا دام أنــه لــيس لــه شــاهد مــن الكتــاب والــسنة فيــا ليــت , ً
زم بــــــرده ] أي يف كتابــــــه[املــــــصنف إذ ذكــــــره عنــــــده  َج َ ــــــ وعــــــدم صــــــالحيته َ

  ...ومل يرتدد فيه فإنه هو الالئق به وبتورعه, لالحتجاج به
  ).٢٠- ١٤ص"(خمتصر العلو" 
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z١٧٣x א
؟א 

  ]:قال اإلمام[

ثبات بإثبات مـا أي باب الغلو يف اإل"إن مما ينكر يف هذا الباب : أقول
) ٢ −  ١٤٤/١ ("ت احلــد  إثبــا" مــا رواه أبــو حممــد الدشــتي يف "ال يــصح

أنـشدنا أبـو طالـب حممـد : من طريق أيب العز أمحد بن عبيـد اهللا بـن كـادش
أنشدنا اإلمام أبو احلسن عيل بن عمر الـدارقطني رمحـه : بن عيل احلريب

  :اهللا قال
ــــد ــــشفاعة يف أمح ــــديث ال ــــسندهإىل ح ــــصطفى ن ــــد امل   أمح
ـــده فأمــــــا حــــــديث بإقعــــــاده ـــال نجح ـــرش ف ـــىل الع  ع

ـــروا ـــهأم ـــىل وجه ـــ احلـــديث ع ـــا يِدخُوال ت ـــه م ـــسدهُلوا في ف
ـــــده وال تنكــــــروا أنــــــه قاعــــــد ـــــه يقع  وال جتحـــــدوا أن

فهــذا إســناد ال يــصح, مــن أجــل أيب العــز هــذا, فقــد أورده ابــن العــامد يف 
 قـال عبـد الوهـاب ": وقال) ٤/٧٨ (" الشذرات "من ) ٥٢٦(وفيات سنة 
   ."كان خملطا : األنامطي

) ٤٥١( طالب وهو العـشاري فقـد أورده يف وفيـات سـنة وأما شيخه أبو
   ." ً زاهداً كان صاحلا خريا عاملا"): ٣/٢٨٩(وقال 
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احلــــديث الباطــــل ... عــــىل العــــرش لــــيس فيــــه إال صفـــاعلم أن إقعــــاده 
 ًتفــسريا »جيلــسني عــىل العــرش «: أنــه قــالصوهــو مــا يــروى عــن النبــي "

 وأمـا قعـوده تعـاىل عـىل ,﴾a…ìàª@bßbÔß@Ùi‰@ÙrÈjí@æc@óÇ@@@@@﴿ :لقوله تعـاىل
يصح, وال تـالزم بينـه وبـني االسـتواء عليـه كـام ال العرش فليس فيه حديث 

  :وقد وقفت فيه عىل حديثني, أنا ذاكرمها لبيان حاهلام.خيفى 
إن كرسيه وسع الساموات واألرض, وإنه يقعد عليه, مـا يفـضل منـه  «− 

كـــأطيط  ًه أطيطـــا وإن لـــ−  ثـــم قـــال بأصـــابعه فجمعهـــا − مقـــدار أربـــع أصـــابع 
  .»الرحل اجلديد إذا ركب من ثقله

  )....منكر (
يقـــول اهللا عـــز وجـــل للعلـــامء يـــوم القيامـــة إذا قعـــد عـــىل كرســـيه لقـــضاء «
إين مل أجعـــل علمـــي وحكمـــي فـــيكم إال وأنـــا أريـــد أن أغفـــر لكـــم, : عبـــاده

 .»عىل ما كان فيكم, وال أبايل

 .موضوع هبذا التامم 

 قعـود اهللا تبـارك وتعـاىل عـىل الكـريس, وال ا وهيوفيه لفظة منكرة جد
أعـــرف هـــذه اللفظـــة يف حـــديث صـــحيح, وخاصـــة أحاديـــث النـــزول وهـــي 

 " العلــو"ا بــل وهــي متــواترة كــام قطــع بــذلك احلــافظ الــذهبي يف كثــرية جــد
  .اً, وذكر أنه ألف يف ذلك جزء)٥٩, ٥٣ص (

  ).٢٥٨- ٢/٢٥٧"(الضعيفة"
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z١٧٤x א 
אא؟ 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
إن كرســيه وســع الــساموات واألرض, وإنــه ليقعــد عليــه فــام يفــضل منــه «

ً; وإن لـــه أطيطـــا كـــأطيط −  ثــم قـــال بأصـــابعه فجمعهــا − مقــدار أربـــع أصـــابع 
   .»كب; من ثقلهُالرحل اجلديد إذا ر

  ).منكر(
 :]ثم أورد اإلمام علله ثم قال[

/ ١٦ ("جمموعـــة الفتـــاوى"لـــه شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة يف وهبـــذا أع
; فإنـــه ذكـــره كمثـــال لألحاديـــث الـــضعيفة التـــي يروهيـــا بعـــض )٤٣٦− ٤٣٤

  :املؤلفني يف الصفات, كعبد الرمحن بن منده وغريه, فقال
حـديث عبـد اهللا بـن خليفـة املـشهور الـذي يرويـه عـن عمـر : ومن ذلك" 

حممـد بـن عبـد الواحـد املقـديس يف وقد رواه أبو عبد اهللا . صعن النبي 
وطائفة من أهل احلديث ترده الضـطرابه, كـام فعـل ذلـك أبـو  ."املختارة"

  .بكر اإلسامعييل وابن اجلوزي وغريهم, لكن أكثر أهل السنة قبلوه
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لكـن كثـري .ًورواه اإلمام أمحد وغريه خمترصا وذكر أنه حدث بـه وكيـع 
; فجعـل العـرش »إال أربـع أصـابعإنه ما يفضل منـه «: ممن رواه رووه بقوله

  .يفضل منه أربع أصابع 
وه, وتكلمـــوا ُّواعتقــد القـــايض وابـــن الزاغـــوين صــحة هـــذا اللفـــظ, فـــأمر

ر ال حيصل عليه االستواء, وذكر عن أيمن العائذ ْعىل معناه بأن ذلك القد
   ."(!)هو موضع جلوس حممد ص : أنه قال

  ).١٠/٢/٧٢٨،٧٣٠"(الضعيفة"
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z١٧٥x אא
א 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ُإن اهللاَّ عــز وجــل جيلس يــوم القيامــة عــىل القنطــرة الوســطى بــني اجلنــة « ــ ِ ْ َ ّّ َ

ًوذكر حديثا طويال...والنار  َ ًِ ِ َ «.  
   .)منكر(
   ]:قال اإلمام[

, وعنــــــه ابــــــن اجلــــــوزي )٣/٢٢١ ("; الــــــضعفاء "أخرجــــــه العقــــــييل يف 
: حـــدثنا صـــدقة بـــن خالـــد قـــال: يـــق هـــشام بـــن عـــامر قـــالمـــن طر) ١/١٣٧(

َحدثنا عثامن ابن أيب العاتكة أبو حفص عن سـليامن بـن حبيـب املحـاريب 
ا !) املحــارمي : األصــل( ــعــن أيب أمامــة مرفوع ً ُ ْ ترمجــة عــثامن : أورده يف.َ

   ."تابع عليه ُ ال ي":هذا, وقال
 ": الــذي قبلــهوأعلــه ابــن اجلــوزي بقــول ابــن معــني املتقــدم يف احلــديث 

, فالظاهر أنه " املوضوعات "ده يف ِورُوهذا ال يستلزم أن ي ."ليس بيشء 
الحــظ مــا يف متنــه مــن النكــارة, وهــي نــسبة اجللــوس إىل اهللا تعــاىل, وبــني 

فمتنـه .وهو ممـا مل يـرد يف يشء مـن األحاديـث الـصحيحة ! ! اجلنة والنار 
  .حري بالوضع

  ).٩٥١- ١٢/٢/٩٥٠"(الضعيفة"
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z١٧٦x א 
  ]:قال اإلمام[

ًال أعلم يف جلوس الرب تعاىل حديثا ثابتا ً.  
  .)٩٣ص "(خمتصر العلو"
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z١٧٧x א
א؟ 

   بذاتـــــــــــه مـــــــــــستقر اهللا أن تعنـــــــــــي هـــــــــــل عرشـــــــــــه عـــــــــــىل اهللا اســـــــــــتواء قـــــــــــضية: ســـــــــــؤال
 ?العرش عىل

 وصــفُي أن جيــوز ال ;الــرشع يف تــرد مل ألفــاظ اســتعامل جيــوز ال :الــشيخ
 ربنـا هبـا يوصـف مل :ًثانيـا ,برشية صفة ً:أوال االستقرار ألن ;مستقر بأنه اهللا
 ,االسـتواء يف نقول كام وكامله بجالله يليقاستقرار  :نقول حتى وجل عز

@flžîÛ ﴿التنزيــل مــع ًمقرونــا ثــم نفــسه بــه وصــف بــام إال اهللا نــصف ال فــنحن
čéčÜžrčà×@ćõžïfl‘@flìŽçflë@ŽÉîčàŞÛa@Žč–fljÛa﴾)١١:الشورى.(   
  )٠٠: ١٥: ١٩/ ٥٤٢" (اهلدى والنور"
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z١٧٨x  
א؟ 

هل هناك دليـل مـن الكتـاب أو الـسنة أو أقـوال الـصحابة مـا ينفـي أو يثبـت مماسـة : السؤال
 الرب عز وجل لعرشه?

ت مثـــل هـــذه األمـــور ونفيهـــا يف ًذلـــك إطالقـــا, وإثبـــا] ال يوجـــد [:الـــشيخ
ًاعتقــادي خــروج عــن مــنهج الــسلف الــصالح; ألن كــال مــن اإلثبــات والنفــي 
يرتتــب منــه حمــذور, أمــا اإلثبــات فقــد يلــزم منــه حمظــورات أحــدمها نــسبة 

  .يشء إىل اهللا عز وجل مل يثبت يف الكتاب وال يف السنة وهذا ال جيوز
ًشــــيئا مــــن ذلــــك فتحنــــا طريقــــا ّوالــــيشء اآلخــــر أننــــا إذا أثبتنــــا أو ادعينــــا  ً

للمعطلــــني املــــؤولني لنــــصوص الكتــــاب والــــسنة املتعلقــــة بــــصفات الــــرب 
ِّتبــارك وتعــاىل, فتحنــا هلــم طريقــا ليتهمونــا بالتجــسيم; ألهنــم يفــرسون هــذه  ُ ً
َّاألمور التي قد يدعيها بعض من سبقنا, يفرسوهنا عـىل ظاهرهـا التـي تليـق 

ك فـال جيـوز إثبـات مثـل هـذه األمـور, بالبرش وال تليق باهللا عز وجـل, ولـذل
كام أنه ال جيوز نفيها ألنه قد يلزم من نفيها نفي ما جاء يف الكتاب والسنة 

لـيس كـام : ًأن اهللا عـز وجـل لـيس حـاال يف املخلوقـات, أي: ًمن ذلك مـثال
يقول املعطلة والقائلون بوحدة الوجود أن اهللا عز وجل يف كـل مكـان, أن 

 كــل الوجــود, وغــال الــصوفية يف تــرصحيهم هبــذه اهللا عــز وجــل موجــود يف
الــضاللة حيــنام قــال قــائلهم يف شــعر ال أذكــره اآلن, أنــه مثــل رب العــاملني 
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وخملوقاته كمثل املاء والثلج, هل يمكن فصل املاء عن الثلج حني كونه 
ال, كــــــذلك عنــــــدهم رب العــــــاملني تعــــــاىل عــــــام يقــــــول : ًثلجــــــا? اجلــــــواب

ّال يف املخلوقات, والعقيـدة الـسلفية أن اهللا عـز ًالظاملون علوا كبريا إنه ح
وجــل غنــي عــن العــاملني, وهــو لــيس بحاجــة إىل العــرش, وإىل اجللــوس 
َّعليـــــه, والـــــتمكن منـــــه, وقـــــد رصح بـــــذلك بعـــــض العلـــــامء املعتـــــدلني مـــــن  ُّ َ
املاتريدية, أقول املعتدلني; ألن املاتريدية كاألشاعرة يف كثري من األمور 

ُلف الصالح أما هذا البعض الـذي أشـري إليـه, فقـد قـال املخالفة لعقيدة الس
  : ًمثبتا لصفة علو اهللا عىل عرشه دون إهيام أنه بحاجة إليه فقال

  ورب العرش فوق العرش      بال وصف التمكن واتصال
ألن وصــف رب العــاملني هبــذا الوصــف معنــاه أنــه بحاجــة إىل العــرش, 

عمـران بـن حـصني, ثـم خلـق وكان اهللا وال يشء معه, كام نفهم من حديث 
  .العرش والساموات كام جاء تفصيل ذلك يف السنة

باختصار ال يوجد يف الكتاب وال يف السنة يشء يثبت هـذا الـذي : ًفإذا
  .جاء يف السؤال أو ينفيه فال نقر وال ننفي

  )٠٠:٤٩:١٣/ ١٨٨"(اهلدى والنور"
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z١٧٩x א
א؟ 

ُهــل يمكــن أن نــصف اهللا تعــاىل بأنــه يتحــرك, ومــا هــو ! لــشيخ حفظــك اهللافــضيلة ا: ســؤال
 .ًالدليل إذا كان اجلواب بنعم? وجزاك اهللا خريا

 اجلــواب بالــسلب ولــيس بــنعم; ألنــه ال جيــوز للمــسلم أن يــصف :الــشيخ
 فـيام صـح مـن  صربه إال بام وصف هو نفسه يف كتابـه, أو وصـفه بـه نبيـه

ارك وتعــاىل بــالعلو وبأنــه ينــزل, ولــيس يف حديثــه, فقــد جــاء وصــف اهللا تبــ
 صذلك كام قلنا إنه يتحرك أو ينتقل; ألن هذه األلفاظ مل تنقل عن النبي 

ًفـــضال عـــن أهنـــا مل تـــذكر يف القـــرآن الكـــريم, ولـــذلك فـــال جيـــوز أن نـــصفه 
بلــوازم بعــض الــصفات, فــنحن نعــرف أن مــن طبيعــة البــرش أنــه إذا صــعد أو 

ًنزوله إال بحركة تتناسب مع كونه خملوقا, أما نزل أننا ال نتصور صعوده و
اهللا عز وجل الذي ال نعرف عنه إال ما وصف به نفسه, فال جيـوز أن نـصفه 
  .باحلركة واالنتقال وإنام نصفه بام جاء من النزول واملجيء ونحو ذلك

   )٠٠:٣١:٣٩/أ٢٨("رحلة النور"
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z١٨٠x ؟א 
؟א 

 تفضلتم أنه ربنا ما يف له حركة فام هي الدالئل?: سؤال
 أنا ما قلت هذا اليشء هم يقولون, هم الذين يقولون ملا يؤولون :الشيخ

ال اهللا ما جييء ال بريوح وال بيجيء ملـاذا? ألنـه :  يقولون»وجاء ربك«أنه 
ربنا بيتحرك; ألنه :  بنقولربنا ال يوصف باحلركة, لكن نحن نقول نحن ما

صـفة بيتحــرك أو مـا بيتحــرك هـذه مــا هـي مــذكورة يف القـرآن وال يف الــسنة, 
: لكن مذكور رصاحة بأنه جاء وبأنه ينـزل, فـإذا كـان هـم يفـرسوا جـاء يعنـي

جـاء ربـك : باحلركة فنحن ما نفرس هكذا, لكن ما ننكـر املجـيء, مـا نقـول
رمحتـــه, عرفـــت كيـــف? فـــيمكن : ينـــزل ربنـــا أي: أمـــر ربـــك, ومـــا نقـــول: أي

  .أنت دخلت عليك الشبهة من قولنا نحن ما نقول نحن ربنا يتحرك
   ونثبت املجيء?:مداخلة
  .لكن باملقابل نثبت املجيء, هذه تشبه قضية أخرى. نعم:الشيخ

ًاحلركة نسبتها إىل اهللا مل ترد ال سـلبا وال إجيابـا, واضـح إىل هنـا يـشبه : ً
اهللا يف جهــة? : هــل جيــوز أن نقــول: علو اإلهلــيهــذا لفظــة أخــرى تتعلــق بــال

نحـــن ال نقـــول بـــأن اهللا يف : ابـــن تيميـــة لـــه كـــالم وجيـــه يف هـــذه القـــضية قـــال
ًبأنــه لــيس يف جهــة; ألنــه لفظــة اجلهــة مل تــرد ال ســلبا وال : جهــة, وال نقــول
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ŽåflàžyŞŠÛa@﴿: إنــه أنــت ملــا تقولــون...: ًإجيابــا, لكــن إذا قيــل لنــا كــام قيــل لنــا 
óÜflÇ@@ôflìflnža@”žŠflÈÛa@﴾)جعلتمـوه يف جهـة, ]: ذلكم[استعىل معنى :  أي)٥:طه

ُووصف اهللا بأنه يف جهة, هذا ال يليق باهللا عز وجـل; ألنـه اجلهـة مـن صـفة  ْ َ َ
هذا الذي يقول باجلهة أو بينفيهـا نـسأله هـذا : املخلوقني, فابن تيمية يقول

يف :  اهللا يف جهة يعنـي:الذي يقول باجلهة ماذا تعني هبذه الكلمة? إذا قال
  ].انقطاع:[IQHجهة العلو كام وصف به نفسه ما لنا سبيل يف اإلنكار عليه

  .اجلهة: جاء بلفظة غري واردة وهي: املرة األوىل
أنـــه أنكـــر املعنـــى الثابـــت يف الـــرشع يف آيـــات االســـتواء : واملـــرة الثانيـــة

  والعلو, وضح لك اآلن?
  هتا ال تدل إنه يتحرك اهللا? هو واضح, بس األدلة التي ذكر:مداخلة
 ال نقول يا حبيبي يتحرك, إذا قلنا بأن معنى جاء حترك, معناه أننا :الشيخ

: نعطي الصفة التي نعرفها ألنفسنا, وننسبها لربنا, ولذلك نحن أتينـا باآليـة
﴿Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴾)١١:الشورى(.  

  ...معه وبرصه ليس كسمعنا وبرصنافهو سميع وبصري, لكن س
  نحن اآلن عندما نبرص اليشء تتحرك العني أو ال تتحرك?

  . ممكن تتحرك وممكن ال:مداخلة
  ً ال, ليس ممكنا, خليك اآلن ما حترك عينك لشوف?:الشيخ

                                                 
ٌقطــــع الــــصوت هنــــا, وظــــاهر مــــن الــــسياق أن الــــشيخ نقــــل هنــــا تفــــصيل شــــيخ اإلســــالم ان) ١(

 ...املسألة يف املعروف
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  ....:مداخلة

   حتى متى?:الشيخ
  .للحظة الذي نرى فيها أو ال نرى... لفرتة معينة,:مداخلة
ل حلظـــة, أنـــت يف اللحظـــات التـــي تبـــرص فيهـــا, ال حتـــرك  هـــو كـــ:الـــشيخ

  .ًجفنك أبدا, شوف هاي الفلسفة, وهذه هي التي أضلت الناس
   باللحظة التي أشوف فيها?:مداخلة
  . أي نعم, باللحظة اليل بتشوف فيها:الشيخ
  .ًال أحرك جفني أبدا:مداخلة
  . مش ممكن:الشيخ

ً ال تقول أبدا, معنى أبدا:مداخل آخر   .ىل ما ال هنايةإ...ً
 ال, اســمح يل, حركــة اجلفــن يــا أخــي, أنــت الظــاهر أنــك تفهمهــا :الــشيخ

اآلن أهنــا هكــذا, هكــذا ال نــرى, لكــن إذا كــان هكــذا نــرى, يعنــي احلركــة, 
  .اآلن اإلنسان عندما يريد أن حيدق يف يشء

  ... حيدق:مداخلة
  .هكذا بيطبق شوية بني جفنيه... كيف:الشيخ
  . نعم:مداخلة

 أنــت تظــن أن كــل مــن يريــد أن ينظــر ال بــد أن حيــرك جفنيــه, وهــذا :الــشيخ
  .خطأ
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الشاهد من هذا الكالم كله, أنك اآلن عندما تريد أن تنظر بعينك, ال بد 
ًمن أن يتحرك اجلفن قليال أو كثريا, لكن مع ذلك نأتيك من باب أقرب ً.  

أنــــت اآلن عنــــدما تنظــــر, تنظــــر بحدقــــة وببيــــاض وإىل آخــــره, هــــل هــــذه 
َّات نصف ربنا هبا; ألنه بصري?الصف ُ ِ َ  

  . ال:مداخلة
  .كويس, طيب.)١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿ ملاذا? :الشيخ

أنــــت اآلن عنــــدما تفــــرس املجــــيء اإلهلــــي بــــالنزول اإلهلــــي تــــستلزم منــــه 
  احلركة, من أين تأخذ أنت هذا النزول?

  . منا:مداخلة
ا, ومــــن هنــــا ضــــل املعتزلــــة  منــــا, معناهــــا شــــبهنا رب العــــاملني بنــــ:الــــشيخ

   وأمثاهلم, كيف ذلك?
  ... أقول:مداخلة
  . اسمح يل, أنت ال تقول يشء, أنت اسمع فقط:الشيخ
  . أريد أن أوضح بس وجهة نظري:مداخلة
  .اهللا هيديك, أنا سأوضح لك اآلن:الشيخ
  . آمني:مداخلة
  . وجهة نظرك تبينها قبل, وليس يف أثناء االستامع للجواب:الشيخ
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ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@﴿: نـــا ضـــل املعتزلـــة وأمثـــاهلم كيـــف? ملـــا ســـمعوامـــن ه
Žč–fljÛa﴾)ــشورى ً, رأســا تبــادر إىل ذهــنهم أن ســمعه كــسمعنا, وبــرصه )١١:ال
  .كبرصنا

, تبـادر إىل أذهـاهنم )١٠:الفتح(﴾žáèíč†žíc@flÖžìÏ@čéÜÛa@Ž†flí@@@﴿: وكـذلك قولـه تعـاىل
  .إىل آخره..أن يد اهللا كيد البرش

﴿@flõbfluflëÙşifl‰﴾)إىل آخره..وينزل..)٢٢:الفجر.  
تبــادر ألذهــاهنم مــن هــذه الــصفات التــي وصــف اهللا هبــا نفــسه, أهنــا هــي 
َّالصفات املوجودة عندنا, وهذه الصفات معناهـا أن اهللا شـبه نفـسه بعبـاده, 
والتـــشبيه باطـــل بداهـــة; لـــذلك هـــم قـــالوا مـــا دام أن يف اآليـــات فيهـــا تـــشبيه 

ــــشب ــــاملخلوق, فالت ــــؤول اآليــــات وال نقــــول : ًيه باطــــل, إذااخلــــالق ب نحــــن ن
  .بظاهرها حتى ال نقع بالتشبيه

واآلن بالنسبة ملوضوع احلركة, هم فهموا من املجـيء يلزمـه احلركـة, 
ربنـا ال جيـيء : ًوفهموا من النزول كذلك, احلركة مـن صـفة املخلـوق, إذا

  .وال ينزل
بت الصفة التي وصف هبـا نث.)١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ@@﴿: نحن نقول

  نفسه دون تشبيه ودون تكييف, عرفت?
  .أنت ال تقول ملاذا نفيت احلركة? نحن نفيناها; ألهنا مل ترد: ًإذا

  . املقصود يعني حركة تليق بجالله:مداخلة
   حركة تليق بجالله ثبتت, أم جميء يليق بجالله هو الثابت?:الشيخ
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  ...ً أنا الذي أقصده أنا مثال يوم:مداخلة
  . جاوب اهللا هيديك:الشيخ
  .تفضل...:مداخلة
 شـايف شـلون, تبـني قــصدك األول, يأتيـك الـسؤال وتعـود وتقــول :الـشيخ

  .أقصد, وهكذا لن ننتهي: يل
حركـــة تليـــق بجاللـــه وردت : َّبـــني قـــصدك مـــن األول, أنـــا أقـــول لـــك اآلن

  هذه احلركة التي تليق بجالله?
  !?..كيف... ليس:مداخلة
  وردت أو قـــل مـــا وردت, ريـــح : حبيبـــي, جـــاوب وقـــل جـــاوب يـــا :الـــشيخ

  .حالك ورحينا
  . ال ما وردت:مداخلة
, ملــاذا تقــول بــيشء مل يــرد? مــثلام واحــد يقــول أن ربنــا لــه ...ً إذا :الــشيخ

  .شعر, لكن ليس كمثل شعرنا
يــا حبيبــي هــذه الــصفة, أنــت تــصف ربــك بــصفة, هــذه الــصفة هــل وردت 

ر َّيف الكتـــاب والـــسنة, ال مل تـــرد, ف يح حالـــك, إذا مل نخلـــص مـــع اجلامعـــة َـــ
ًالــــــضالني هــــــؤالء بالــــــصفات التــــــي أثبتهــــــا اهللا لنفــــــسه, ويريــــــدون أيــــــضا أن 

يف الطــني بلــة, ونــأيت بــصفات مــن عنــدنا ونــضيف إهنــا ...يعطلوهــا, ونزيــد
  .تليق بجالله

  .هل فهمت ما هي املشكلة, يبدو أنه مل يفهم
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  . أنا فهمت:مداخلة
  ً إذا?:الشيخ
  ...ي سؤال عند:مداخلة
  . نعم:الشيخ

أال ..., رددها ثالث مرات,)٤٢:القلم(﴾Öbfl@žåflÇ@ŽÑfl’ØŽí@flâžìflí@@@﴿:  آية:مداخلة
ـِّتدل عىل حركـة, هـذا الـذي أقـصده, وضح يل هـذه اآليـة كتفـسري أو معنـى 

  إذا أمكن?
  .بدأت تطور لكن احلق ليس عليك:الشيخ

flâžìflí@﴿:  تعــاىلاآلن نحــن كنــا يف املجــيء,اآلن ملــاذا انتقلــت إىل قولــه
Öbfl@žåflÇ@ŽÑfl’ØŽí﴾)٤٢:القلم(.  

  هل خلصنا من األوىل?
  .. بدي أستفرس:مداخلة
   خلصنا من األوىل, ثالث مرات?:الشيخ
  الدنيا ليل أم هنار? ال يوجد هناك جواب, الدنيا ليل أم هنار?: سؤال
  . ليل:مداخلة
  .أل اهللا هيديك, ال تضيع وقتنا, هناك غريك يريد أن يس:الشيخ
  . طول بالك:مداخلة

  .نحن إذا ما طولنا بالنا عىل الناس ما استمع هذول الناس
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  . جزاك اهللا خري, بارك اهللا فيك:مداخلة
َّ كنا يف املجيء, وبينا لك أننا نؤمن باملجيء عـىل اعتبـار الـصفة :الشيخ

هللا عز وجل, لكن ال نـضيف إليهـا معـاين نعرفهـا مـن أنفـسنا وهـي احلركـة, 
  . عندما نقول فالن جاء إىل الدار, فهناك تالزمه حركةًحتام نحن

نحن اآلن عندما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جـاء, وبأنـه ينـزل, ال جيـوز 
أن نضيف إىل هذه الصفة اإلهلية صفة قائمـة يف أنفـسنا ومالزمـة للمجـيء 
البرشي, فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء اإلهلي, هذا هـو التـشبيه, 

ت أنــا أننــا انتهينــا معــك, أننــا نــصف ربنــا بــام وصــف بــه نفــسه, ولــذلك ظننــ
ًبامذا وصف نفسه, جـاء, حركـة? قلنـا لـك آنفـا, هـل احلركـة جـاءت كـصفة 

واحــد : مــن صــفات اهللا, أنــت قلــت حركــة تليــق بجاللــه, رضبــت لــك مثــال
ًاهللا له شعر, لكـن شـعر يليـق بجاللـه, مـا اسـتفدنا منـك شـيئا مـن هـذا : يقول

  .)٤٢:القلم(﴾Öbfl@žåflÇ@ŽÑfl’ØŽí@flâžìflí﴿إىل ...قفزت الكالم كله, 
يــــا حبيبــــي عنــــدما ننتهــــي مــــن البحــــث األول, تأخــــذ أنــــت اجلــــواب مــــن 
نفسك, ومن فهمـك للجـواب عـن البحـث األول, وترتـاح يف كـل اآليـات, 
هل انتهينا إىل يشء معك بالنسبة وجاء ربك إىل أنه ال تالزم بني املجـيء 

  .ة البرشية وليس كمثله يشء انتهينا منهاوبني احلركة إال بالصف
ال : إن اهللا يتحرك, وال جيوز له أن يقول: ال جيوز للمسلم أن يقول: ًإذا

اهللا يف جهـة? ال نقــول يف : يتحـرك; ألنـه مل يـرد هـذا وال هــذا, كـام قلنـا لـك
جهـــة, وال نقـــول لـــيس يف جهـــة, لكـــن نستفـــرس منـــه مـــاذا يعنـــي بـــأن اهللا يف 

:  عـــىل العـــرش اســـتوى كـــام يليـــق بجاللـــه, ونقـــول لـــهأن اهللا: جهـــة? يعنـــي
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املعنى أصبت, واللفظة أخطأت, ألنك جئت بلفظة ما جاء يف السنة, هي 
  .اجلهة

) وجـاء ربـك: (هل بقى عندك يشء هبذا البيان املتعلـق بــ... فاآلن أنت
ًواألمثلة التي رضبناها لك, واقتنعت متاما بأنه ال نزيد عىل الصفة القرآنية 

احلديثية يشء, ونقف عند التعبري اإلهلـي أو النبـوي, اتفقنـا عنـد هـذا أو أو 
  مل نتفق?

žåflÇ@ŽÑfl’ØŽí@flâžìflí@﴿اتفقنـا عـىل هـذا واحلمـد هللا, أقـول لــك سـؤالك عـن 
Öbfl﴾)وجـاء ربـك﴾ و﴿ينـزل اهللا﴾إىل : , اجلـواب هـو نفـسه عـن)٤٢:القلم﴿
  .آخره

البحــث ال حيــسن إىل وإن كنــا مل نتفــق فاالســتعجال يف األمــر وقفــز يف 
  .آية أخرى وثانية وثالثة ورابعة

  اتفقنا أو ال يزال يف املسألة غموض?
  . اتفقنا:مداخلة
flõbfluflë@﴿: ً حــــــسنا, مــــــا هــــــو الفــــــرق حينئــــــذ بــــــني قولــــــه تعــــــاىل:الــــــشيخ

Ùşifl‰﴾)٢٢:الفجر(وقوله تعاىل , :﴿Öbfl@žåflÇ@ŽÑfl’ØŽí@flâžìflí﴾)٤٢:القلم(.  
﴿@@Öb@åÇ@Ñ’Øí@âìíاء﴾, نـؤمن كـام جـاءت ألن صـفات ﴿وج: ﴾ مثل

  .اهللا جيب اإليامن هبا من باب يؤمنون بالغيب, لكن ال تكييف وال تعطيل
ِّ أنا ال أكيف:مداخلة َ ُ.  
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ً وعندما تقول حركة, من أين أتيت هبا, أليس هـذا تكييفـا? حركـة :الشيخ
  .أخذهتا من البرش, وألصقتها برب البرش

  .البرش... معناها نفس اليشء:مداخلة
   كيف?:الشيخ
  . ثابت لفظ السمع والبرص نفس اليشء ثابت لرب البرش للبرش:مداخلة
  . إذا ًمل نتفق, ومل نستفد يشء:الشيخ

ِ﴿جاء ربك﴾حترك ربك, مل يأت ال يف قرآن وال يف :يا حبيبي قلنا لك
  .سنة

  .عىل كل حال بدك تتحملنا واهللا يعينك علينا
  ) ٠٠: ٠٠: ١٦٢/٣٣(ته يف وتتم) ٠١: ٠٥: ١٦١/٥١" (اهلدى والنور "
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z١٨١x ؟אאא 
 يف األقـوال التـي وردت IQH"األكمليـة"ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميـة يف رسـالته : سؤال

يف إثبات احلواس اخلمس هللا عز وجل, ثم ذكر أقـوال أهـل العلـم واألئمـة, ونفـيهم حلاسـة 
  اللمس, فام هو القول يف هذه املسألة?الذوق, ومل يتكلم عن حاسة الشم وأثبت حاسة

   أي مسألة?:الشيخ
ونفـيهم حلاسـة الـذوق ومل :  إثبات كم حواس هللا عز وجـل, قـال:مداخلة

يـــتكلم عـــن حاســـة الـــشم, وأثبـــت حاســـة اللمـــس, فـــام هـــو القـــول يف هـــذه 
  ...املسألة? واحدة سكت عنها, والثانية 

أن اهللا : س, لكـن نقـول أما حاسة السمع نحـن ال نقـول أن هللا حـوا:الشيخ
أثبـــت لنفـــسه كـــام تكلمنـــا بعـــد الـــصالة, صـــفة الـــسمع والبـــرص وهـــو ســـميع 

لــه حاســة البــرص; : ًلــه حاســة الــسمع, وال نقــول أيــضا: بــصري, لكــن مــا نقــول
  ألن احلواس من طبيعة الناس, احلاسة التي مل يثبتها الشم قلت أو ماذا?

  . نعم, الشم:مداخلة
  ... واللمس :الشيخ

                                                 
, قـال شـيخ اإلسـالم بعـد إيـراد اخلـالف "جمموع الفتاوى"ضمن ) ٦/١٣٦("ة األكمليةلالرسا") ١(

ًنــصفه أيــضا : وقــال مجهــور أهــل احلــديث والــسنة": حــول إثبــات اإلدراكــات اخلمــس هللا تعــاىل
وقــد دلــت عليــه النــصوص, بخــالف إدراك الــذوق, . ألن ذلــك كــامل ال نقــص فيــه;اك اللمــسبــإدر

 ."فإنه مستلزم لألكل وذلك مستلزم للنقص
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  . اللمس والشم والذوق:مداخلة
   أنا ال أعلم, هو أثبت الذوق يقول عن ابن تيمية?:الشيخ
  .نفى الذوق ومل يتكلم عن الشم وأثبت اللمس:  ال, أقول:مداخلة
ً اللمس ال أذكر أن هنـاك حـديثا صـحيحا, الـذي نقـل هـذا عـن ابـن :الشيخ ً

  !تيمية نقله هكذا ومل ينقل ابن تيمية أي دليل ملا أثبت?
  ) ٠٠:٠٢:١٠/أ٤١"(ة النوررحل"
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z١٨٢x ؟א 
  ]:قال اإلمام[

 وال يف ,نــــسبة املكــــان إىل اهللا تعــــاىل ممــــا مل يــــرد يف الكتــــاب والــــسنة
 والالئـــق بـــنهجهم أن ال ننـــسبه إليـــه تعـــاىل ,أقـــوال الـــصحابة وســـلف األمـــة

  . ما ال يليق به عز وجلَمِهْوُخشية أن ي
  .) ٢١٣ص"(خمتصر العلو"
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z١٨٣x א 
؟אא 

 ]:ًتكلم الشيخ حول هتمة السلفيني بتفريق الصف, ثم استطرد قائال[
كلمة التفريق قد متدح وقد تقدح, ولذلك فال جيوز أن تطلق هذه : ًفإذا

ًالكلمة عىل سـبيل املـدح مطلقـا كـام ال جيـوز أن تطلـق عـىل سـبيل القـدح 
هــــذا يــــشبه الكثــــري مــــن املــــسائل التــــي تتعلــــق بالعقيــــدة, وهــــذا ممــــا  ً،مطلقــــا

اســتفدناه مــن كــالم شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة بحــق رمحــه اهللا حيــنام ينــاقش 
علامء الكالم وعلامء التأويـل الـذين أنكـروا بعـض الـصفات اإلهليـة والتـي 

ِّاسـتواء اهللا تبـارك وتعـاىل عـىل عرشـه وعلوه عـىل خلقـه حيـث يقـول : منها ُـ ُ
إن اهللا عــز وجــل لــيس يف مكــان, : املعطلــة أو عــىل األقــل املؤولــة يقولــون

نحــن ال : إن اهللا عــز وجــل لــيس لــه جهــة يقــول ابــن تيميــة يف مناقــشة هــؤالء
ًنقــول إن هللا مكانــا أو إن لــه جهــة كــام أننــا ال ننفــي املكــان عنــه, وال اجلهــة, 

ٍّوإنام ننظر إىل النايف وإىل املثبت, ننظر إىل كل منهام  ماذا يعني إذا أثبت ُ
املكان أو اجلهة أو ماذا يعني إذا نفى املكان أو اجلهة? فإن كـان مـا يعنيـه 
ًهذا أو ذاك مطابقا للكتاب والسنة قبلنا معناه, ورفضنا لفظه; ألن اللفظ مل 

إن اهللا عز وجل ليس له جهة إن كان يعني ليس لـه جهـة مـن : يرد, فمن قال
طبيعة اإلنسان البد ما يكـون يف جهـة, فهـذا ًاجلهات الست مطلقا كام هو 

: قد يقال, إال إذا نفى أن يكون اهللا عز وجـل يف جهـة العلـو حينئـذ نقـول لـه



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٤٢٣ 

أخطـــأت; ألنـــك نفيـــت مـــا جـــاءت نـــصوص الكتـــاب والـــسنة متـــواترة عـــىل 
ِّارتفاع اهللا عز وجل عىل عرشه وعلوه عىل خلقه: إثباته وهو ُ ُ.  

نحـــن : ىل اجلهـــة وإىل املكـــان, قلنـــاوإن عنيـــت بـــالنفي أن اهللا بحاجـــة إ
معك; ألن اهللا هو الغني عن العـاملني, لكـن هـذا ال يعنـي أنـه لـيس لـه صـفة 

  .العلو
 )٠١: ٢٢: ٢٠٠/٥٦" (اهلدى والنور"
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 ٤٢٤ 

z١٨٤x ؟א 
 إذا قــام إىل صكــان النبــي : عــن عــيل بــن أيب طالــب ريض اهللا عنــه قــال

وجهـــت وجهـــي «: تح الـــصالة كـــرب ثـــم قـــالكـــان إذا افتـــ: الـــصالة ويف روايـــة
إن صــاليت , ًللــذي فطــر الــساموات واألرض حنيفــا ومــا أنــا مــن املــرشكني

ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال رشيك له وبذلك أمـرت وأنـا 
, أنـــت ريب وأنـــا عبـــدك, اللهـــم أنـــت امللـــك ال إلـــه إال أنـــت, مـــن املـــسلمني

ًنويب مجيعا إنـه ال يغفـر الـذنوب ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي فاغفر يل ذ
وارصف , واهــدين ألحــسن األخــالق ال هيــدي ألحــسنها إال أنــت, إال أنــت

عنـي ســيئها ال يــرصف عنــي ســيئها إال أنـت لبيــك وســعديك واخلــري كلــه يف 
  .رواه مسلم»...يديك والرش ليس إليك

  ]:قال اإلمام[

بــل أفعالــه , ِأي ال ينــسب الــرش إليــه تعــاىل; ألنــه لــيس مــن فعلــه عــز وجــل
ومتـــام هـــذا البحـــث .كلهـــا خري;ألهنـــا دائـــرة بـــني العـــدل والفـــضل واحلكمـــة

شـــــــفاء العليــــــل يف مــــــسائل القــــــضاء والقـــــــدر ": راجعــــــة يف كتــــــاب, اهلــــــام
  . البن القيم رمحه اهللا تعاىل"والتعليل

  ).١/٢٥٧"(حتقيق مشكاة املصابيح" 
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z١٨٥x ؟א 
َّعلـــــــــق اإلمـــــــــام عـــــــــىل قـــــــــول النبـــــــــي[   والـــــــــرش لـــــــــيس «:  يف دعـــــــــاء االســـــــــتفتاحص َ
 ]:ًقائال» إليك

عز  ال ينسب الرش إىل اهللا تعاىل; ألنه ليس يف فعله تعاىل رش; بل أفعاله: أي
ُّوجل كلها خري; ألهنا دائرة بني العدل والفـضل واحلكمـة وهـو كلـه خـري ال رش , ُ

  .ًوالرش إنام صار رشا النقطاع نسبته وإضافته إليه تعاىل, فيه
 :ال ابن القيم رمحه اهللا ق

فالـرش يف بعـض خملوقاتـه ال يف خلقـه , هو سبحانه خـالق اخلـري والـرش
وهلــذا تنــزه ســبحانه عــن الظلــم الــذي حقيقتــه وضــع الــيشء يف غــري , وفعلــه
, فـــال يـــضع األشـــياء إال يف مواضـــعها الالئقـــة هبـــا; وذلـــك خـــري كلـــه, حملـــه

فعلـم , ًه مل يكن رشافإذا وضع يف حمل, والرش وضع اليشء يف غري حمله
, خلقه له: فلم خلقه وهو رش? قلت: فإن قلت:) قال...(أن الرش ليس إليه 
والـــرش يـــستحيل , فـــإن اخللـــق والفعـــل قـــائم بـــه ســـبحانه, وفعلـــه خـــري ال رش
وما كان يف املخلوق من رش فلعدم إضـافته ونـسبته إليـه , قيامه واتصافه به

  .ًوالفعل واخللق يضاف إليه فكان خريا
شـفاء العليـل يف مــسائل "ام هـذا البحـث اخلطـري وحتقيقــه يف كتابـه ومتـ

  ).٢٠٦ − ١٧٨ص (; فراجعه "القضاء والقدر والتعليل
 ).٢٤٩ - ١/١٤٨" (أصل صفة الصالة"
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z١٨٦x אWAא
@ 

 يقول ًنقل اإلمام كالما يف تفسري هذه العبارة من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية مقررا إياه;[
 ]:ابن تيمية

م أن مــــذهب أهــــل احلــــق مــــن املحــــدثني والفقهــــاء مــــن الــــصحابة "  ِّاعل ُ ِّ َ ََ َ ْ َّ ْ َــــ ْ
دهم مـــن علـــامء املـــسلمني ن بع ُوالتـــابعني وم َ ـــ ْ َ ـــ ْأن مجيـــع الكائنـــات خريهـــا : َ َ ِ ّ

ْورشهــا, نفعهــا ورضهــا, كلهــا من اهللا تعــاىل وبإرادتــه وتقديره, فــال بد مــن  ُــ َ َ َّ َِ ــ ْ ٍْ ــ ِ ُّ ُ َّ ّ
َث, فذكر العلامء فيه أجوبةتأويل احلدي ْ َ َ َ َ: ً   

ُوهــو أشهرها; قالــه النرض بــن شميل واألئمة بعده : َأحــدها ــ ْ ْ ََ ــ َّ َ ُِ ــ ُ ــ ْْ ــ َّ : َ أن معنــاه–َ
ُوالرش ال يتقرب  ُّ َ ِبه"َ َ إليك"ِ ْ َ ٍ.  

ُال يصعد إليك, إنام يصعد الكلم الطيب: والثاين ّ ْ ْ َ ْ َّ ُ ِ َ ُ ُ.  
ُال يضاف إليك أدبا, فال يقـال: والثالث ْ ًُ َ َ ِ يـا خـالق الـرش, وإن كـان خالقـه, :ِ ِّ ِ

ِيا خالق اخلنازير, وإن كان خالقها : كام ال يقال ِِ.  
ًليس رشا بالنسبة إىل حكمتك, فإنك ال ختلق شيئا عبثا: والرابع ً ًْ َ ُْ ُ َ َ ِ َ ْ ِ ِّ". 

  ).١٠٠ص " (حتقيق الكلم الطيب"
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z١٨٧x אא 

وكــل يشء جيــري بمــشيئة اهللا ": ىل قــول املــاتننقــل اإلمــام كــالم شــارح الطحاويــة عــ[
وغلب قضاؤه احليل كلها يفعل , غلبت مشيئته املشيئات كلها, تعاىل وعلمه وقضائه وقدره
 ]:ً مقررا إياه فقال"ما يشاء وهو غري ظامل أبد

   ): ٤٤٨ص (قال الشارح 

ًالــذي دل عليــه القــرآن مــن تنزيــه اهللا نفــسه عــن ظلــم العبــاد يقتــيض قــوال 
ًفليس ما كـان مـن بنـي آدم ظلـام وقبيحـا , ًا بني قويل القدرية واجلربيةوسط ً

ًيكــون منــه ظلــام وقبيحــا كــام تقولــه القدريــة واملعتزلــة ونحــوهم; فــإن ذلــك  ً
وهـــو الـــرب الغنـــي القـــادر وهـــم العبـــاد , متثيـــل هللا بخلقـــه وقيـــاس لـــه علـــيهم

خل حتـت وليس الظلم عبارة عن املمتنع الـذي ال يـد, الفقراء املقهورون
إنـه يمتنـع أن : يقولـون, القدرة كام يقوله من يقوله مـن املتكلمـني وغـريهم

ًبــل كــل مــا كــان ممكنــا فهــو منــه لــو فعلــه , يكــون يف املمكــن املقــدور ظلــم
واهللا لــيس كــذلك , عــدل; إذ الظلــم ال يكــون إال مــن مــأمور مــن غــريه منهــي

±@ýÏ@åßûß@ìçë@pb§b–Ûa@åß@ÝàÈí@åßë@@@@üë@bàÜÃ@Òb@@@@@@@@@﴿ :فإن قوله تعـاىل
bàšç﴾)وقولـه تعـاىل)١١٢: طه  :﴿@@@@@@@†îjÈÜÛ@âýÄi@bãc@bßë@ð†Û@ÞìÔÛa@Þ†jí@bß﴾ 

: الزخــرف(﴿ومـا ظلمنــاهم ولكـن كــانوا هـم الظــاملني﴾:  وقولـه تعــاىل)٧٦:ق(

: الكهـف (﴾a†yc@Ùi‰@áÜÄí@üë@aŠ™by@aìÜàÇ@bß@aë†uëë@﴿:  وقولـه تعـاىل)٧٦

@oj×@b¶@Ðã@Ý×@ôŒ£@âìîÛa@@@@@@@@ÉíŠ@a@æg@âìîÛa@áÜÃ@ü@@@@@﴿:  وقولـه تعـاىل)٤٩
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 ٤٢٨ 

lb§a﴾) ومنـه قولـه الـذي رواه عنـه . يـدل عـىل نقـيض هـذا القـول )١٧:غافر
ًيا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما فال «: رسوله َّ َ

َّأحـــــدمها أنـــــه حـــــرم عـــــىل نفـــــسه الظلـــــم : فهـــــذا دل عـــــىل شـــــيئني» تظـــــاملوا
َّأخرب أنه حرمه عىل نفسه كام أخـرب أنه : الثاين.واملمتنع ال يوصف بذلك 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم ال يكون إال , أنه كتب عىل نفسه الرمحة

هو سبحانه كتب عـىل نفـسه : فيقال هلم, من مأمور منهي واهللا ليس كذلك
وإنـام كتـب عـىل نفـسه وحـرم عـىل نفـسه , َّالرمحة وحرم عـىل نفـسه الظلـم
  .ع عليهما هو قادر عليه ال ما هو ممتن

  ).٩٩- ٩٧ص"(التعليق على منت الطحاوية "
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z١٨٨x א 
 حتــى يمـل ال اهللا فــإن ;تطيقـون مـا العمــل مـن خــذوا« :يقـول ]ص [كـان
  .»عليها دووم ما ص النبي إىل الصالة أحب وكان ,متلوا

  ).صحيح(
ِّنقل اإلمام كالم النووي عىل احلديث ومل يعلق عليه فقال[ ُ:[ 

تطيقون الدوام عليه بال رضر, : أي» خذوا من العمل ما تطيقون«:  قوله
امللـــل والـــسآمة بـــاملعنى «: ; قـــال اإلمـــام النـــووي»فـــإن اهللا ال يمـــل«: وقولـــه

املتعــــــارف يف حقنــــــا حمــــــال يف حــــــق اهللا تعــــــاىل, فيجــــــب تأويلــــــه, فقــــــال 
معنــاه ال يعــاملكم معاملــة امللــل, فيقطــع عــنكم ثوابــه وفــضله : املحققــون
: ال يمــل إذا مللــتم, وحتــى بمعنــى: تــى تقطعــوا عملكــم, وقيــلورمحتــه ح

   »حني«
  ).١/٤٤٠" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١٨٩x אא 
 سـبعة« :يقـول ص اهللا رسـول سمعت قال عنه اهللا ريض هريرة أيب عن
  يفنـــشأ والـــشاب ,العـــادل اإلمـــام :ظلـــه إال ظـــل ال يـــوم ظلـــه يف اهللا يظلهـــم
 اهللا يف حتابــا ورجــالن ,باملــساجد معلــق قلبــه ورجــل ,وجــل عــز اهللا عبــادة

 ومجــال منــصب ذات امــرأة دعتــه ورجــل ,عليــه وتفرقــا ذلــك عــىل اجتمعــا
 شـامله تعلـم ال حتـى فأخفاهـا بـصدقة تـصدق ورجل ,اهللا أخاف إين :فقال
   .»عيناه ففاضت خاليا اهللا ذكر ورجل ,يمينه تنفق ما

  ).صحيح(
  ]:امقال اإلم[

ُّإضافة الظل إىل اهللا تعاىل إضافة ملك, وكل ظل فهو هللا وملكه وخلقه  ُ
ًوسلطانه, واملراد هنا ظل العرش كـام جـاء يف حـديث آخـر مبينـا, واملـراد 
بـــاليوم يـــوم القيامـــة, إذا قـــام النـــاس لـــرب العـــاملني, ودنـــت مـــنهم الـــشمس, 

  . العرش واشتد عليهم حرها, وأخذهم العرق, وال ظل هناك ليشء, إال
  ).١/٣٨٦" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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z١٩٠x  

:  يــسأل الــسائل عــن احلــديث املــشهور املتفــق عليــه بــني الــشيخني:الـشيخ
إمــام عــادل, وشــاب نــشأ : ســبعة يظلهــم اهللا حتــت ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه«

مــــا : هــــل نثبــــت الظــــل صــــفة هللا? نقــــول: إىل آخــــره, يقــــول» NNNيف طاعــــة اهللا
يظلهم اهللا حتت «:  وبخاصة أن يف بعض روايات هذا احلديثأعتقد ذلك

  .فهذا ليس صفة من صفات اهللا عز وجل» ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله
 )٠٠:٣٩:٣٠ /٣ ("لقاءات املدينة"
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z١٩١x אא 
   :ص اهللا رسول قال :قال عنه اهللا ريض هريرة أيب عن

 :قال ,تعدين فلم مرضت آدم ابن يا :قيامةال يوم يقول وجل عز اهللا إن «
 ًفالنـا عبـدي أن علمـت أمـا :قال ?العاملني رب وأنت أعودك كيف ,رب يا

  .عنده لوجدتني عدته لو أنك علمت أما ,تعده فلم مرض
 وأنـت أطعمـك كيـف رب يـا :قـال ,تطعمنـي فلـم اسـتطعمتك آدم ابـن يا 
 أمـا ,تطعمـه فلـم النفـ عبدي استطعمك أنه علمت أما :قال ?العاملني رب

  .عندي ذلك لوجدت أطعمته لو أنك علمت
 وأنــت أســقيك وكيــف رب يــا :قــال ,تــسقني فلــم استــسقيتك آدم ابــن يــا 
 ســـقيته لـــو إنـــك أمـــا ,تـــسقه فلـــم فـــالن عبـــدي استـــسقاك قـــال ?العـــاملني رب

  .»عندي ذلك وجدت
  ).صحيح(
  ]:قال اإلمام[

أضـــاف املـــرض إليـــه إنـــام : قـــال العلـــامء:  قـــال النـــووي يف رشح مـــسلم
ً تـرشيفا للعبـد وتقريبـا لـه, قـالوا– واملراد العبد –سبحانه وتعاىل  ومعنـى : ً

وجـــد ثـــوايب وكرامتـــي, ويـــدل عليـــه قولـــه تعـــاىل يف : أي» وجـــدتني عنـــده«
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لـــو ســـقيته لوجـــدت «, »لـــو أطعمتـــه لوجـــدت ذلـــك عنـــدي«: متـــام احلـــديث
  .ثوابه, واهللا أعلم : ; أي»ذلك عندي

  ).١/٤٠٧" (ترغيب والترهيبالتعليق على ال"
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z١٩٢x ؟אא 
 ]: قالصجاء يف رواية البخاري حلديث الشفاعة الطويل عن النبي [

 ,اًســاجد وقعــت رأيتــه فــإذا ,عليــه يل فيــؤذن داره يف ريب عــىل فأســتأذن
ــي وقــل ,حممــد ارفــع يقــول ثــم يــدعني أن اهللا شــاء مــا فيــدعني  واشــفع ,سمعُ

  .احلديث...تعط وسل ,عَّفَشُت
  ]:قال اإلمام[

 يف هـذا احلـديث; ألنـه قـد رواه "الـدار"أنا يف شك كبري يف ثبـوت ذكـر 
ثـــم دلـــل عـــىل عـــدم "مجـــع مـــن الثقـــات عـــن قتـــادة بـــه, بـــدون هـــذه الزيـــادة 

  ."ثبوهتا
  ).٤/٣٥٤"(خمتصر صحيح البخاري"
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 ٤٣٥ 

z١٩٣x Wא 
 ,جيـوز الـيشء هـذا هـل اهللا بـرشف يقـول ءيش مـن يـستغرب عندما الناس بعض: سؤال

 ?سبحانه به يليق ال بام اهللا صفالتجسيد و باب من هذا يعترب وهل
 هذه كانت ولو نفسه به وصف بام إال ربنا يوصف أن جيوز ال...: الشيخ
 هــذه أن دام فــام ,وتقــديس وتبجيــل تــرشيف صــفة النــاس عــرف يف الــصفة
 وجـل عـز اهللا فًـوصُي أن جيـوز فـال الـسنة يف وال الكتاب يف ترد مل الصفة
 يوصـف ال لكنـه كريم بأنه وصفُي وجل عز اهللا أن العلامء ذكر لقد ,بذلك
 يكـون وربـام − أقـول مـا وأعني−  ربام العربية اللغة يف والسخاء سخي بأنه

 قـــــد اللغــــة يف الفقهــــاء بعــــض ألن ًمتحفظـــــا; بــــذلك وأقــــول الكــــرم بمعنــــى
 قــد ولكــن اللغــة يف كأمثالنــا النــاس عامــة عنــد مرتادفــني لفظــني بــني قــونِّفرُي

 فقد ,مرتادفني لفظني بني اللغة يف فرق ال األحيان من كثري يف األمر يكون
 ,أرشقــت يقــول وقــد ,ظهــرت :يقــول وقــد ,طلعــت الــشمس اإلنــسان :يقــول
 عــن تتميــز بانــت لكــن مرتادفــة ألفــاظ األلفــاظ هــذه وكــل ,بانــت :يقــول وقــد

 أرشقـــــت إذا اللغـــــة يف فيقـــــال التـــــضاد فـــــاظأل مـــــن ألهنـــــا األخـــــرى األلفـــــاظ
 ,الـــشمس بانـــت يقـــال ًأيـــضا الـــشمس غربـــت وإذا ,الـــشمس بانـــت الـــشمس
 ,عظــيم أي جليــل رجــل يقــال اللغــة يف كثــرية أمثلــة وهلــذا ,مرتادفــان لفظــان
 املـراد صِّصـُخي الـذي هـو والـسباق الـسياق ,حقـري أي جليـل رجل :ويقال
  .متقابالن معنيان له الذي اللفظ من



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٤٣٦ 

ــ بأنــه وصــفُي ال وجــل عــز ربنــا :اخلالصــة   ألن رشف لــه بأنــه أو فرشي
   .التضاد يف قلنا كام ترد مل الصفة هذه

  ?جيوز ال هذا :له أقول ,هذا يقول من− 
 ,أصـله مـن بـاهللا ؤمنـُي ال ينكـر وهـو ;جيـوز ال لـه نقول هل لكن ,ًطبعا− 

 ال هــذا إنــه أمــا ,الــدعوة سياســة يف تــدخل يعنــى أخــرى قــضية هنــا املــسألة
  .جيوز ال ?جيوز

  )٠٠: ١٦: ١٤/ ٥٤٢" (اهلدى والنور"
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 ٤٣٧ 

z١٩٤x אWAא
אKKK@ 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
  .)منكر(.» احلجر األسود يمني اهللا يف األرض يصافح هبا عباده«

  ]:قال اإلمام[
ن يسكت , فمن العجائب أ"ًديث منكراحلكون ا:أي" وإذا عرفت ذلك

) ١٧٥ −  ٧/١٧٤ (" ذيـل الطبقـات "عـن احلـديث احلـافظ ابـن رجـب يف 
 احلجر األسود ": ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس احلنبيل أنه كان يقول

, بأن املراد بيمينـه أنـه حمـل االسـتالم والتقبيـل, وأن هـذا "يمني اهللا حقيقة 
ا يـــوهم , ولـــيس فيـــه مـــًاملعنـــى هـــو حقيقـــة يف هـــذه الـــصورة ولـــيس جمـــازا

الصفة الذاتية أصال, وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه عىل ضعف احلديث, 
  .وأنه ال داعي لتفسريه أو تأويله ألن التفسري فرع التصحيح كام ال خيفى

  ).٣٩٢، ١/٣٩٠"(الضعيفة"
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z١٩٥x صW 
Aא@א 

 ]:صقال رسول اهللا [
  .» يشري إىل اليمن− فس الرمحن من هناإين أجد ن«

  ]:قال اإلمام[

يبدو أن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا يـذهب إىل ثبـوت احلـديث, 
ــ سُفقـد رأيتــه , وعــن »احلجــر األســود يمــني اهللا يف األرض«: ئل عــن حــديثُ

? فــضعف األول, )٣٩٨ ـ ٦/٣٩٧ ("جممــوع الفتــاوى"هــذا احلــديث يف 
  :اه, وأنه ظاهر فيه; فقالًدون هذا, وقال مبينا معن

 يبـــــــني مقـــــــصود احلـــــــديث; فإنـــــــه لـــــــيس للـــــــيمن "الـــــــيمن ": فقولـــــــه يف"
اختـــصاص بـــصفات اهللا تعـــاىل حتـــى يظـــن ذلـــك, ولكـــن منهـــا جـــاء الـــذين 

a@ïmdí@ÒìÏ@éäí…@åÇ@áØäß@†mŠí@åß@@@@@@﴿: قـال فـيهم حيبهم وحيبونه, الـذين
@@éãìj°ë@áèj°@âìÔi﴾;سـئل عـن هـؤالء; ; وقـد روي أنـه ملـا نزلـت هـذه اآليـة 

وجــاءت األحاديــث الــصحيحة,  .IQHفــذكر أهنــم قــوم أيب موســى األشــعري
ـــا, وألـــني أفئـــدة, اإليـــامن يـــامن, ": مثـــل قولـــه ًأتـــاكم أهـــل الـــيمن, أرق قلوب

                                                 
 .]منه[.احلديث اآليتعىل صحة ذلك; انظر فيه عدة أحاديث يدل جمموعها )١(
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ـــــة  ـــــردة, وفتحـــــوا .IQH"واحلكمـــــة يامني وهـــــؤالء هـــــم الـــــذين قـــــاتلوا أهـــــل ال
صص ذلـك س الرمحن عـن املـؤمنني الكربـات, ومـن خـَّفَاألمصار, فبهم ن
  ."بأويس; فقد أبعد

وعىل هذا املعنى فليس احلديث من أحاديث الصفات, ولذلك : قلت
 الـذي كنـت "العلـو"مل يورده احلافظ الـذهبي يف مجلـة أحاديثهـا يف كتابـه 

ًاختــــرصته, وهــــو مطبــــوع, خالفــــا للــــشيخ زاهــــد الكــــوثري الــــذي غمــــز مــــن 
رمحـه اهللا مـا حكـاه ب ابن تيميـة َّصحته كام تقدم مع الرد عليه, ولذلك كذ

الغزايل عن بعض احلنابلة أن اإلمـام أمحـد مل يتـأول إال ثالثـة أشـياء; منهـا 
  ):٥/٣٩٨(هذا احلديث, فقال 

عرف ُفهذه احلكاية كذب عىل أمحد, مل ينقلها أحد عنه بإسناد, وال ي"
  ."أحد من أصحابه نقل ذلك عنه, وهذا احلنبيل جمهول ال يعرف 

, "النهايــة "مــن ) نفــس( أورد احلــديث يف مــادة ثــم رأيــت ابــن األثــري قــد
ــعنــى بــه األنــصار; ألن اهللا نف: قيــل": وقــال ب عــن املــؤمنني, َرُــس هبــم الكَّ

يف احلــديث اســم ) الــنفس: (وهــم يامنــون; ألهنــم مــن األزد, قــال األزهــري
ـــفَن: وضـــع موضـــع املـــصدر احلقيقـــي مـــن ـــس يَّ ً تنفيـــسا ونفـــساِّفسَنُ , كـــام )ً

ًجيــا وفرجــافــرج يفــرج تفر:(يقــال ــبِأجــد تنفــيس ربكــم مــن ق: ; كأنــه قــال)ً ل َ
  ."اليمن 

  ).١١٠٢- ١١٠١، ٧/٢/١٠٩٩"(الصحيحة"

                                                 
 ].منه[.)١٠٤٥ ("الروض النضري" يف متفق عليه, وهو خمرج) ٢(
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z١٩٦x  
אא؟ 

  هـــــــــــل يـــــــــــصح حـــــــــــديث يف أن ريـــــــــــح الـــــــــــرمحن مـــــــــــن جهـــــــــــة الـــــــــــيمن, أو : ســـــــــــؤال
 روح الرمحن?

  .ه يوجد حديث يف املسند هبذا لكن ما أستحرض اآلن حال:الشيخ
  )٤/٠٠:٥٤:١٦ ("فتاوى رابغ"
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z١٩٧x אאא 
 ]:صقال رسول اهللا [

يؤتى بأشد الناس كان بالء يف الدنيا من أهل اجلنة, فيقـول أصـبغوه  «− 
يــا ابــن آدم هــل : صــبغة اجلنــة, فيــصبغونه فيهــا صــبغة, فيقــول اهللا عــز وجــل

 أكرهــه ًا رأيــت شــيئاال وعزتــك مــ:  قــط أو شــيئا تكرهــه? فيقــولًرأيــت بؤســا
أصبغوه فيها : قط, ثم يؤتى بأنعم الناس كان يف الدنيا من أهل النار فيقول

ال : يـــا ابـــن آدم هـــل رأيـــت خـــريا قـــط قـــرة عـــني قـــط? فيقـــول: صـــبغة, فيقـــول
  .»وعزتك ما رأيت خريا قط وال قرة عني قط

  ]:قال اإلمام[
 ومــن  يف احلــديث جــواز احللــف بــصفة مــن صــفات اهللا تعــاىل:)فائــدة(

 باب ما جاء يف احللف ") ١٠/٤١ (" السنن الكربى "أبواب البيهقي يف 
بــصفات اهللا تعــاىل كــالعزة والقــدرة واجلــالل والكربيــاء والعظمــة والكــالم 

ثـــم ســـاق حتتـــه أحاديـــث وأشـــار إىل هـــذا احلـــديث  ."والـــسمع ونحـــو ذلـــك
  فيــه دليــل عــىل أن": واستــشهد بــبعض اآلثــار عــن ابــن مــسعود وغــريه وقــال

 الـــصحيح عـــن التـــابعي هثـــم روي بإســـناد ." ...ًاحللـــف بـــالقرآن كـــان يمينـــا
اهللا :  أدركــت النــاس منــذ ســبعني ســنة يقولــون": الثقــة عمــرو بــن دينــار قــال

   ."اخلالق وما سواه خملوق والقرآن كالم اهللا عز وجل 
  ).١٥٦- ٣/١٥٥"(الصحيحة"
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z١٩٨x Wא 
 ,جيـوز الـيشء هـذا هـل اهللا بـرشف يقـول يشء مـن ستغربيـ عندما الناس بعض: سؤال

 ?سبحانه به يليق ال بام اهللا صفالتجسيد و باب من هذا يعترب وهل
 كانــت ولــو نفــسه بــه وصــف بــام إال نــاُّرب يوصــف أن جيــوز ال  ...:الــشيخ

 أن دام فــام ,وتقــديس وتبجيــل تــرشيف صــفة النــاس عــرف يف الــصفة هــذه
 عــز اهللا يوصــف أن جيــوز فــال الــسنة يف وال بالكتــا يف دِتــر مل الــصفة هــذه
 ال لكنــه كــريم بأنــه يوصــف وجــل عــز اهللا أن العلــامء ذكــر لقــد ,بــذلك وجــل

 − أقـــول مـــا وأعنـــي−  ربـــام العربيـــة اللغـــة يف والـــسخاء ســـخي بأنـــه يوصـــف
 يف الفقهــاء بعــض ألن ًمتحفظــا; بــذلك وأقــول الكــرم بمعنــى يكــون وربــام
 اللغــة يف كأمثالنــا النــاس عامــة عنــد دفــنيمرتا لفظــني بــني يفرقــون قــد اللغــة
 لفظـــني بـــني اللغـــة يف فــرق ال األحيـــان مـــن كثـــري يف األمــر يكـــون قـــد ولكــن

 وقــد ,ظهــرت :يقــول وقــد ,طلعــت الــشمس اإلنــسان :يقــول فقــد ,مرتادفــني
 لكــن مرتادفــة ألفــاظ األلفــاظ هــذه وكــل ,بانــت :يقــول وقــد ,أرشقــت يقــول
 إذا اللغـة يف فيقال التضاد ألفاظ من األهن األخرى األلفاظ عن تتميز بانت

 بانــــت يقــــال ًأيــــضا الــــشمس غربــــت وإذا ,الــــشمس بانــــت الــــشمس أرشقــــت
 أي جليـل رجل يقال اللغة يف كثرية أمثلة وهلذا ,مرتادفان لفظان ,الشمس
 خيـصص الـذي هـو والـسباق الـسياق ,حقـري أي جليل رجل :ويقال ,عظيم
  .النمتقاب معنيان له الذي اللفظ من املراد
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 ألن رشف لــه بأنــه أو فرشيــ بأنــه يوصــف ال وجــل عــز ربنــا :اخلالصــة 
   .التضاد يف قلنا كام ترد مل الصفة هذه

  ?جيوز ال هذا :له أقول ,هذا يقول من− 
 ,أصـله مـن بـاهللا يـؤمن ال ينكـر وهـو ;جيـوز ال لـه نقول هل لكن ,ًطبعا− 

 ال هــذا نــهإ أمــا ,الــدعوة سياســة يف تــدخل يعنــى أخــرى قــضية هنــا املــسألة
  .جيوز ال ?جيوز

 نرتـب فهـل ,اليمـني دقـص لكـن] بـرشف اهللا[شيخنا لو إنسان قاصد هـذا اللفـظ −: السائل
 ?اليمني حكم عليه نرتب ال ي,رشع غريً حلفا حلف ألنه أم اليمني حكم عليه

   .ًمثال قال− 
   .اهللا برشف− 
 لنيـاتبا األعامل ألن عليه نرتب − أعلم واهللا−  يل يبدوا فيام ,نعم أي− 
   .لفظه له نصحح نحن لكن
  )٠٠: ١٦: ١٤/ ٥٤٢" (اهلدى والنور"
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z١٩٩x אWא
 

 ]:صقال رسول اهللا [
ُآخـر من يــدخل اجلنــة رجــل; فهــو يمــيش مــرة, ويكبــو مــرة, وتــسفعه " −  ُ ً ٌ َُ ــ َ ُ

َالنار مرة, فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال َ ً ْ منـك, لقـد َتبارك الذي نجـاين: ُ ِ
ٌأعطــاين اهللا شــيئا مــا أعطــاه أحــدا مــن األولــني واآلخــرين, فرتفــع لــه شــجرة,  ُ ُ ُ ً ً

ِّأي رب: ُفيقـــول َأدننـــي مـــن هـــذه الـــشجرة, فألســـتظل بظلهـــا, وأرشب مـــن ! ْ ِّ َّ
ّمائها, فيقول اهللا عز وجل َلعـيل إن أعطيتكهـا سـألتني غريهـا? ! يا ابن أدم: ُّ ُ ِّ

ـَّده أن ال يـسأله غريهـا, وربه يعـذره; ألنه يـرى مـا ويعاهـ! ِّال يـا رب : ُفيقول ُُ ِ ـُّ َ
ُال صرب له عليه, فيدنيه منها, فيستظل بظلها, ويرشب من مائها ُِّ ُّ ََ ِ َ ْ.  

ًثــم ترفــع لــه شــجرة هــي أحــ ِّأي رب : ُسن مــن األوىل, فيقــولُ أدننــي مــن ! ْ
ُهــذه ألرشب مــن مائهــا, وأســتظل بظلهــا, ال أســألك غريهــا, فيقــول ُ ِّ ََّ َ ا ابــن يــ: َ

ِأمل تعاهــــدين أن ال تــــسألني غريهــــا? فيقــــول! آدم  ك منهــــا : ْ ــــلعــــيل إن أدنيت ُ ِّ
ه يــرى مــا ال  ه يعــذره; ألن ــتــسألني غريهــا? فيعاهــده أن ال يــسأله غريهــا, ورب َّ ُ ــ ُّ َُ َ ُ

ُصرب له عليه, فيدنيه منها, فيستظل بظلها, ويرشب من مائها َِّ ُّ ِ َ ْ.  
ٌثم ترفع له شـجرة عنـد بـاب اجلنـة هـي أحـس ُن مـن األوليني, فيقـولُ َِ ْ ْ أي :َـ

َأدنني من هذه ألستظل بظلها, وأرشب مـن مائهـا, ال أسـألك غريهـا! ِّرب ُ ِّ ََّ !
َأمل تعاهــدين أن ال تــسألني غريهــا? قــال! َيــا ابــن آدم: ُفيقــول ! ِّبــىل يــا رب: ْ
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ه يعــذره; ألنــه يــرى مــا ال صرب لــه عليهــا, فيدنيــه  َهــذه ال أســألك غريهــا, ورب ْ ــُ َ ــ ُّ ُ
  .منها 

ُفيسمع أصـوات أهـل اجلنـة فيقـول ِّأي رب: ُ ِأدخلنيهـا, فيقـول! ْ َأي ابـن : ِ ِ
َمــا يرصيني منــك? أيرضــيك أن أعطيــك الــدنيا ومثلهــا معهــا? قــال! َأدم ــ ََ َ َ ِ يــا : ْ

  ُّأتستهزئ مني وأنت رب العاملني?! ِّرب 
َفــــضحك ابــــن مــــسعود, فقــــال ٍ ُ ُأال تــــسألوين مــــم أضــــحك? فقــــالوا: َ َمــــم : َ

ِّن ضحك رب العــاملني حــني قــالمــ :ُتــضحك? قــال ِ ِ ــ َأتــستهزئ منــي وأنــت : َ
ـِّإين ال أستهزئ منك, ولكني عـىل مـا أشـاء قـادر: ُّرب العاملني? فيقول َ ُ. − 

  "قدير: ويف رواية
  ]:قال اإلمام[

فيـه دليـل عـىل : " −  أو قدير− ولكني عىل ما أشاء قادر": قوله): فائدة(
, وقـد كنـت "عىل ما يشاء قديرإن اهللا تعاىل ": جواز استعامل هذه الكلمة

): ٢٠ص  ("العقيــدة"توقفــت عنهــا حــني علقــت عــىل قــول الطحــاوي يف 
 أن −  رمحــه اهللا−  كلمــة للــشيخ ابــن مــانع"ذلــك بأنــه عــىل كــل يشء قــدير"

وهـو عـىل كـل (, وأن الـصواب مـا يف الكتـاب والـسنة )١(ذلك ليس بصواب
قفت بعد ذلك عىل ثم و.إلخ كالمه..لعموم مشيئة اهللا وقدرته) يشء قدير

ً متــــأثرا − , فخــــشيت"صــــحيح مــــسلم "هــــذه الكلمــــة يف هــــذا احلــــديث يف 

                                                 
 ."وهو ما يشاء قدير": اس بقوهلمأي تعبري بعض الن )١(
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 أن تكـــون شـــاذة يف احلـــديث; أو خطـــأ مـــن بعـــض الـــرواة, − بكـــالم الـــشيخ
  .َّفرتيثت حتى يتسنى يل خترجيه والنظر يف إسناده ورواته

ثـــم كنـــت يف ليلـــة مـــن ليـــايل غـــرة شـــهر ذي احلجـــة يف بعـــض خمـــيامت 
ــع ة حــول وجــوب الرجــوع إىل الكتــاب والــسنة عــىل مــنهج ّامن ألقــي كلمــَ

 الصالح; ووجوب قرن ذلك بالعمل, وبعد الفراغ منها فتحنـا بـاب السلف
 ويبــدو أنــه عــىل يشء مــن العلــم − سأل أحــد إخواننــا احلــارضيناألســئلة, فــ
العقيـــدة "ً عـــن هـــذه الكلمـــة, مـــشريا إىل تعليقـــي املـــذكور عـــىل − والثقافـــة

وهـو عـىل مجعهـم إذا [:  بقولـه تعـاىل− ًه اهللا خريا جزا− , وذكر"الطحاوية 
, فأجبتــــه بــــأن احلــــديث بحاجــــة إىل ختــــريج )٢٩/الــــشورى( ]يــــشاء قــــدير

وأنــا عــىل ": ًوحتقيــق, مــشريا إىل أنــه مــن املمكــن أن يكــون أصــل الكلمــة
 أو نحوهــــا, فبـــادرت إىل ختــــريج احلـــديث, فوجــــدت أن "كـــل يشء قـــدير

  . اللفظ املتقدمالرواة عن محاد بن سلمة اتفقوا عىل
ًثــم تابعــت البحــث والتحقيــق فوجــدت للحــديث طريقــا أخــرى عــن ابــن 

ثنــا املنهــال بــن : مــسعود, يرويــه يزيــد بــن عبــد الــرمحن أبــو خالــد الــداالين
ًعمــرو عــن أيب عبيــدة عــن مــرسوق عــن عبــد اهللا بــن مــسعود مرفوعــا مطــوال  ً ُ

  :ًجدا; لكن بلفظ
  ."ولكني عىل ذلك قادر"

, واحلـــاكم )٤٢١ −  ٩/٤١٦ ("املعجـــم الكبـــري"يف أخرجـــه الطـــرباين 
  :وقال يف املوضع األول) ٥٩٢ − ٤/٥٨٩ و٣٧٧ − ٢/٣٧٦(

  !ووافقه الذهبي! "صحيح عىل رشط الشيخني "
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  :وقال يف املوضع اآلخر
 ثقات; غري أهنام مل خيرجا أبا خالد −  عن آخرهم− رواة هذا احلديث"

 عــــن الــــسنة يف ذكــــر ; ملــــا ذكــــر مــــن انحرافــــه"الــــصحيحني "الــــداالين يف 
ا األئمـــة املــستقدمون; فكلهــم شـــهدوا أليب خالــد بالـــصدق  ــالــصحابة, فأم ّ
واإلتقان, واحلديث صحيح ومل خيرجاه, وأبو خالد الداالين ممن جيمع 

  ."حديثه يف أئمة أهل الكوفة
ومـــا عرفـــت مـــن شـــهد لـــه باإلتقـــان, أمـــا الـــصدق; فـــنعم, ويف ! كـــذا قـــال

  :هبي; فتعقبه هنا بقولهحفظه ضعف كام يأيت, وأما الذ
  !"ًما أنكره حديثا عىل جودة إسناده, وأبو خالد شيعي منحرف "

مل أر من رماه بالتشيع, فلعله التبس عليه بغريه, ثم هو خمتلـف : وأقول
  :"الكاشف "فيه, فقال الذهبي نفسه يف 

  ."يف حديثه لني : وثقة أبو حاتم, وقال ابن عدي"
  :" املغني "وقال يف 

: ال بـــأس بـــه, وقـــال ابـــن حبـــان:  حـــسن احلـــديث, قـــال أمحـــدمـــشهور,"
ُفاحش الوهم, ال جيوز االحتجاج به  ِ".  

  ":التقريب "ولذلك قال احلافظ يف 

  ."ًصدوق خيطئ كثريا, وكان يدلس "
وجـــزم اهليثمـــي بتوثيقـــه; كـــام يـــأيت, وهـــو مـــن تـــساهله, وإن كـــان : قلـــت

املفـرس, الـذي تـضمنه ًمسبوقا إليه, ولكن ال ينبغي غض النظر عن اجلرح 
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كالم ابـن حبـان وغـريه, فيتقـى مـن حديثـه مـا خيـشى أن يكـون وهـم فيـه, أو 
ينتقــى مــن حديثــه مــا ســلم مــن خطئــه, كــام هــو الواقــع هنــا; فقــد توبــع عليــه, 

ًعــن املنهــال بــن عمــرو بــه مطــوال أيــضا, وبــاللفظ : فقــال زيــد بــن أيب أنيــسة ً
  .املذكور يف رواية الداالين

 دار ابــــــن − ٥٢٤ − ٢/٥٢٠ ("الــــــسنة" بــــــن أمحــــــد يف أخرجــــــه عبــــــد اهللا
ً, والطــرباين أيــضا عنــه وعــن حــافظني آخــرين ثالثــتهم, والبيهقــي يف )القــيم

, كلهــــم عــــن إســــامعيل بــــن عبيــــد بــــن أيب كريمــــة )٢٣٩/٤٧٩ ("البعــــث "
ثنا حممد بن سلمة احلراين عن أيب عبد الرحيم عن زيد بن أيب : َّاحلراين
  .أنيسة به
د صــــحيح, رجالــــه كلهــــم ثقــــات رجــــال مــــسلم; غــــري وهــــذا إســــنا: قلــــت

َإســامعيل ابــن عبيــد احلــراين, وهــو ثقــة كــام قــال الــذهبي يف  , "الكاشــف "ُ
  ." يغرب": ; وزاد"التقريب"واحلافظ يف 

  ):٢٤٨ و٤/١٩٨ ("الرتغيب "وقال املنذري يف 
رواه ابـــن أيب الــــدنيا والطــــرباين مــــن طــــرق أحــــدها صــــحيح, واحلــــاكم "
  ."ادصحيح اإلسن: وقال

 طبعـة − ٢/٩٤ ("حادي األرواح إىل بالد األفراح "وقال ابن القيم يف 
  ):الكردي

  ."..هذا حديث كبري حسن"
  ):١٠/٣٤٣(وأما اهليثمي فقال 
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رواه كلــه الطربانــى مــن طــرق رجــال أحــدها رجــال الــصحيح; غــري أيب "
  !"خالد الداالين; وهو ثقة 

  :وفيه شيئان: كذا قال
  .االين, وقد عرفت ما فيهجزمه بتوثيق الد: أحدمها
أنـــه فاتـــه أن الطريـــق األخـــرى مـــن روايـــة احلـــرانيني أصـــح مـــن : واآلخـــر

طريق الداالين كام تبني لك مما ذكرنا, وهي التي جزم بصحتها املنذري, 
ْوحسنها ابن القيم, وال أدري مل مل يصححها? عىل أنـه أخرجهـا الطـرباين  ََ ِ

  .ًأيضا عقب روايته عن الداالين
ْعـن كرز بـن وبـرة عـن : أبـو طيبـة فقـال: فهم يف إسـناد الطـريقنيوقد خال ُـ

ًنعيم ابن أيب هند عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود به مطوال بلفظ ٍ ْ َ ُ:  
 يقـــــــوم النـــــــاس لـــــــرب العـــــــاملني أربعـــــــني ســـــــنة, شاخـــــــصة أبـــــــصارهم "

  .احلديث, وفيه اللفظ الثاين الذي يف طريق الداالين واحلراين."
بطولــــــــــه, ) ٣٥٤ − ٣٥٠ ("تــــــــــاريخ جرجــــــــــان " أخرجــــــــــه الــــــــــسهمي يف

ًعقــب حــديث ابــن أيب أنيــسة, ومل يــسق منــه إال طرفــا ) ٩٧٦٤(والطــرباين 
 − يف ترمجـة أيب طيبـة) ٥/٢٥٨ ("الكامـل "من أوله, وكذا ابـن عـدي يف 

  : وقال الطرباين عقبه− واسمه عيسى بن سليامن اجلرجاين
  ."ثم ذكر نحو حديث زيد بن أيب أنيسة"

   وقــد ســاق لــه هــذا احلــديث مـــع − طيبــة هــذا قــال ابــن عـــديوأبــو : قلــت
  :− أحاديث أخرى
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وهذه األحاديث كلها غري حمفوظة, وأبو طيبة رجل صالح, وال أظـن "
ُأنه كان يتعمد الكذب, ولكن لعله كان يشبه عليه فيغلط  ْ َُ".  

  ."خيطئ " :وقال) ٧/٢٣٤ ("الثقات "وذكره ابن حبان يف : قلت
 مـن بـني ابـن − ذي خالف يف هذا اإلسـناد, فأسـقطومن الظاهر أنه هو ال

ً مــرسوقا; فــإن رجالــه ثقــات غــري كــرز بــن وبــرة, وقــد − مــسعود وأيب عبيــدة
روى عنــه مجــع مــن الثقــات, وقــد ذكــره ابــن حبــان فــيهم, وقــد تنــاقض فيــه 

ًتناقــضا عجيبــا, فــأورده يف  ومــا ! بروايتــه عــن أنــس) ٥/٣٣٨ ("التــابعني "ً
; بروايتـه "أتبـاع التـابعني "فـيمن روى عـن ) ٩/٢٧(إخاله يـصح, ثـم ذكـره 

; ألنــه روى "أتبــاع التــابعني "ولعــل الــصواب أن يــذكر يف ! IQHعــن الثــوري
, وقــــال "اجلــــرح"عــــن نعــــيم بــــن أيب هنــــد كــــام يف هــــذه الروايــــة, وكــــام يف 

)٣/٢/١٧٠:(  
َروى عنه الثوري وابن شـربمة وعبيـد اهللا الوصايف وفضيل بـن غـزوان " ُـ ـَّ َ

  ."مروورقاء ابن ع
 عبــد −  واســمه− فــإن هــؤالء أكثــرهم مــن أتبــاع التــابعني, غــري ابــن شــربمة

; −  وهو ابن الوليد− اهللا; فإنه تابعي كنعيم بن أيب هند, وعبيد اهللا الوصايف
ْفإنــه مــن الــرواة عــن التــابعني, فمــن املحتمــل أن يكــون كرز هــذا مــن صــغار  ــ ُ

, وحكـوا عنـه يف ذلـك ًالتابعني, وكان مشهورا بالعبادة, بل وباملبالغة فيهـا
, )٣٤٤ − ٣٣٦ص  ("تـــــاريخ جرجـــــان "عجائـــــب, لـــــه ترمجـــــة واســـــعة يف 

                                                 
 ].منه[."اجلرح والتعديل "يأيت عن  كذا وقع فيه, والصواب أن الثوري روى عنه; كام )١(
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, ولقــد )٨٦ − ٦/٨٤ ("ســري أعــالم النــبالء", و)٨٣ − ٥/٧٩ ("احلليــة "و

 كيـف ســكت عـن بعـض تلــك − وهـو املحــدث الـسلفي!  واهللا− عجبـت منـه
مثــل ختمــه للقــرآن يف اليــوم والليلــة ثــالث مــرات, وهــو يعلــم ! املبالغــات?

  :صه خالف السنة, لقوله أن
  ."ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث "

ه أن يعطيــه االســم  َّــبــل إنــه ســكت عــام هــو أدهــى وأمــر, وهــو أنــه ســأل رب ُّ
وهــــذا مــــن االعتــــداء يف ! األعظــــم, فــــسأل أن يقــــوى عــــىل اخلــــتم املــــذكور

  :صًالدعاء املنهي عنه أيضا يف قوله 
  ."سيكون قوم يعتدون يف الدعاء"

  ).١٣٣٠ ("صحيح أيب داود" خمرج يف وهو
ومجلــة القــول; أن هــذه اجلملــة قــد اختلــف يف ضــبطها عــن ابــن مــسعود 

  :ريض اهللا عنه عىل اللفظني السابقني
  ."ولكني عىل ما أشاء قادر": األول
  ."ولكني عىل ذلك قادر": واآلخر

  .ًواللفظ األول أصح إسنادا كام هو ظاهر
وهو : (بق لنص اآلية متام املطابقة مطا−  مع صحة إسناده− لكن اآلخر

إذا يــــشاء ذلــــك اجلمــــع, قــــال : ألن املعنــــى).عــــىل مجعهــــم إذا يــــشاء قــــدير
  :"روح املعا ين "العالمة اآللويس يف 
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ه )قــــدير(متعلقــــة بــــام قبلهــــا ال بـــــ ) إذا(و " د باملــــشيئة مجع ــــ; ألن املقي ُ ــــ ّ
  ."تعاىل, ال قدرته سبحانه 

:  إن اســم اإلشــارة يف احلــديث:وعــىل ضــوء تفــسريه لآليــة, نقــول: قلـت
 يعــود إىل مــا أعطــى اهللا عــز وجــل عبــده مــن الــنعم الكثــرية التــي ال "ذلــك "

ًيستحقها; فضال منه تعاىل عليه, فلام قال ما قال مـستكثرا ذلـك عليـه  قـال ;ً
ً, فــإذا فرس هبــذا اللفــظ األول أيــضا ومل "ولكنــي عــىل ذلــك قــادر": تعــاىل ــ َُ ِّ

 املخالفة, املشعر بأنه تعاىل غري قادر عىل ما يوقف عند ما فيه من مفهوم
 ونحـوه مـن ﴾òÐÇbšß@bÏbÈ™c@biŠÛa@aìÜ×dm@ü﴿: ال يشاء; عىل حد قوله تعـاىل

املفـــاهيم التـــي قامـــت األدلـــة القاطعـــة عـــىل أهنـــا غـــري مـــرادة, إذا فـــرس هـــذا 
ق أي بـاللفظ األول هبذا الذي دل عليه اللفظ الثاين; استقام املعنى, ومل ي

  . إن شاء اهللا تعاىلإشكال
هـــذا مـــا عنـــدي مـــن علـــم, فـــإن أصـــبت; فمـــن اهللا, وإن أخطـــأت, فمنـــي, 
وأستغفره تعاىل من كل ذنب يل, ومن كـان عنـده فـضل علـم; فليتفـضل بـه 

  .شاكرين له
  ).٣٥٣- ٧/١/٣٤٥"(الصحيحة"
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z٢٠٠x  
 ]:صقال رسول اهللا [
لنـار آخر من يـدخل اجلنـة رجـل, فهـو يمـيش مـرة ويكبـو مـرة وتـسفعه ا«

تبـــارك الــذي نجـــاين منــك, لقـــد : مــرة, فــإذا مـــا جاوزهــا التفـــت إليهــا, فقــال
فرتفــع لــه شــجرة, .أعطــاين اهللا شــيئا مــا أعطــاه أحــدا مــن األولــني واآلخــرين 

أي رب أدنني من هذه الشجرة ألستظل بظلها, وأرشب من مائهـا, : فيقول
غريهــــا? لعــــيل إن أعطيتكهــــا ســــألتني ! يــــا ابــــن آدم : فيقــــول اهللا عــــز وجــــل

ال يا رب, ويعاهده أن ال يسأله غريهـا, وربـه يعـذره ألنـه يـرى مـا ال : فيقول
ثـم ترفـع لـه .صرب له عليـه, فيدنيـه منهـا, فيـستظل بظلهـا, ويـرشب مـن مائهـا 

أي رب أدننـي مـن هـذه ألرشب مـن : شجرة هي أحسن من األوىل, فيقـول
أمل تعاهـدين ! م يـا ابـن آد: فيقـول.مائها, وأستظل بظلها, ال أسـألك غريهـا 

لعـــيل إن أدنيتـــك منهـــا تـــسألني غريهـــا? : −  فيقـــول − أن ال تـــسألني غريهـــا? 
فيعاهده أن ال يسأله غريها, وربه يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه, فيدنيه 

ثـم ترفـع لـه شـجرة عنـد بـاب اجلنـة .منها, فيستظل بظلها ويرشب من مائها 
نــي مــن هــذه ألســتظل بظلهــا أي رب أدن: هــي أحــسن مــن األوليــني, فيقــول

أمل تعاهدين أن ال ! يا ابن آدم : فيقول.وأرشب من مائها, ال أسألك غريها 
بــىل يـا رب, هــذه ال أسـألك غريهــا, وربـه يعــذره ألنــه : تـسألني غريهــا? قـال

يــرى مــا ال صــرب لــه عليــه, فيدنيــه منهــا, فــإذا أدنــاه منهــا فيــسمع أصــوات أهــل 
مــا يــرصيني منــك? ! يــا ابــن آدم : فيقــول! أي رب أدخلنيهــا : اجلنــة, فيقــول
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أتــــستهزئ منــــي ! يــــا رب : أيرضــــيك أن أعطيــــك الــــدنيا ومثلهــــا معهــــا? قــــال
أال تـــــسألوين مـــــم :  فـــــضحك ابـــــن مـــــسعود, فقـــــال− وأنـــــت رب العـــــاملني? 

, صهكـــــذا ضـــــحك رســـــول اهللا : مـــــم تـــــضحك? قـــــال: أضـــــحك? فقـــــالوا
: ني حني قالمن ضحك رب العامل: مم تضحك يا رسول اهللا? قال: فقالوا

إين ال أســـــتهزئ منـــــك, :  فيقـــــول− أتـــــستهزئ منـــــي وأنـــــت رب العـــــاملني? 
   .")قدير:ويف رواية.(ولكني عىل ما أشاء قادر 

  ]:قال اإلمام[

 ولكنــي عــىل مــا أشــاء قــادر ": دل قولــه تعــاىل يف آخــر احلــديث): تنبيــه(
ص  (" العقيــدة الطحاويــة " عــىل خطــأ مــا جــاء يف التعليــق عــىل "أو قــدير 

وهـو عـىل :  جيـيء يف كـالم بعـض النـاس": نقال عن بعـض األفاضـل) ٢٠
بل هو عني الـصواب بعـد ثبـوت : فأقول ."..ما يشاء قدير, وليس بصواب 

وهو عىل مجعهـم ﴿: ذلك يف هذا احلديث, السيام ويشهد له قوله تعاىل
 وذلك ال ينايف عموم مشيئته وقدرته تعاىل كـام )٢٩: الشورى(﴾إذا يشاء قدير

  .هم املشار إليه, واهللا أعلم وُت
  ).١٩٥- ٦/١/١٩٣"(الصحيحة"
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z٢٠١x אWא
א 

  :السـائل

 وهـو الـشيخ املقـبيل , جرت عادة اهللا عىل كذا وكذا:ما حكم أهل العلم من قول القائل
 ملنع أم ال?ال أدري يعني هل له وجه يف ا,  قال هذا لفظ ممنوع أو كذا"خ الشامُمَلَالع"يف 

 :الشيخ
ولعلـه حيـسن أن ,  ما هو من طبيعـة البـرش هو إطالقيبدو أن وجه املنع

:  وهــو قــول اإلمــام الــشافعيًنــذكر هنــا مــا كنــا رأينــاه يف بعــض الكتــب قــديام
 ألن ; عليــه واالعتيــاد تــأيت مــن ممارســة الــيشءفالعــادة, العــادة طبيعــة ثانيــة

رجــل حيــنام يــأيت ال عــىل فــضل دلفهــذا يــ, هــذا ال يليــق بــاهللا تبــارك وتعــاىل
سبق إليـــه غـــريه يـــدل عـــىل فقهـــه وعلمـــه ـــإىل النـــاس بـــيشء مل ي  تكـــرار أمـــا ,ُ

 العلـــم طالـــب يف معرفتـــه الكبـــري والـــصغري والعـــامل وشرتكالـــيشء الـــذي يـــ
  .ليس يف ذلك كبري الفائدةف

  )٠٠:٣٦:٠٩ /٤" (- األثر–فتاوى جدة (
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يكرهون الدعاء بأطال اهللا بقاءك, هل اطلعـتم عـىل يشء مـن هـذا? كـان إذا دعـي : سؤال
 .هذا يشء مقدر ويكرهون ذلك: هلم هبذا الدعاء يقولون

 أنــا مــا اطلعــت عــىل هــذا, ولــو اطلعــت ملــا تبنيتــه; ألنــه خــالف مــا :الــشيخ
لـه يف ُمن أحـب أن ينـسأ لـه يف أجلـه ويوسـع «: صح, من قوله عليه السالم

 ألنـــس بـــن مالـــك بكثـــرة ص وقـــد دعـــا رســـول اهللا )١(»رزقـــه فليـــصل رمحـــه
الرزق وطول العمر يف بعض الروايات الصحيحة, ولذلك فال أرى أنا يف 
الدعاء بطول العمر, وإن كـان هـذا غـري مـستعمل يف أكثـر الـبالد العربيـة إال 

 من رسول يف هذه البالد لكن احلقيقة السنة معه, وأنا حينام أسمع الدعاء
 بطــول العمــر خلادمــه أنــس فــال شــك أنــه يعنــي بــذلك طــول العمــر صاهللا 

: ًمقرونا بالعمـل الـصالح, وقـد قـال عليـه الـصالة والـسالم..للعمل الصالح
خــــريكم مــــن طــــال عمــــره وحــــسن عملــــه, ورشكــــم مــــن طــــال عمــــره وســــاء «

مـــن أحـــب أن ينـــسأ لـــه يف أجلـــه «:  واحلـــديث األول الـــذي ذكرنـــاه)٢(»عملـــه
ــــويوس ّ ــــه يف رزقــــه فليــــصل رمحــــهُ ــــه حــــض عــــىل تعــــاطي األســــباب » ع ل في

  : ًالرشعية التي تكون سببا ألمرين اثنني
                                                 

 ).٥٦٣٩رقم ("البخاري" )١(
 ).٣٢٩٧رقم ("صحيح اجلامع" )٢(
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ســعة الــرزق, فتأويــل بعــض العلــامء هلــذا : طــول العمــر, واآلخــر: األول
احلـــديث بأنـــه لـــيس املقـــصود ظـــاهره, فهـــذا أشـــبه بالتعطيـــل لـــبعض آيـــات 

نهم َّالــصفات وأحاديـــث الـــصفات; ألن احلامـــل هلـــم ظ  أن ظـــاهر احلـــديث َـــ
ًهذا لو أخذنا به فنخالف مـا هـو مقطـوع عنـد املـسلمني بـأن كـال مـن الـرزق 
وطـــول العمـــر حمـــدود يف اللـــوح املحفـــوظ مؤكـــد حيـــنام يـــنفخ الـــروح يف 
اجلنني وهو يف بطن أمه ولكن ذلك ال يعني أن لكل من هذه اخلواتيم من 

ا, فكـام أن اهللا ًـطول العمر وسعة الـرزق أسـباب كالـسعادة وكالـشقاوة متام
اإليــامن : ًعــز وجــل جعــل لكــل مــن الــسعادة والــشقاوة ســببا فــسبب الــسعادة

ًبــاهللا, وســبب الــشقاوة الكفــر بــه تبــارك وتعــاىل, كــذلك جعــل أســبابا لطــول 
َّالعمر وسعة الرزق, لكـن هـذا ال يعنـي أن ذلـك غـري مقـدر, كـل يشء بقـدر  ُ

  ...)١(» العجز والكيسكل يشء بقدر حتى«: كام قال عليه الصالة والسالم
  )٠٠:٤١:٣١/ب٤٤("رحلة النور"

                                                 
 ).٦٩٢٢رقم ("مسلم" )١(
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  ]:قال اإلمام[

أدامك اهللا هذا كـالم ظـاهر; ألنـه ال يـدوم إال اهللا عـز وجـل, : قول القائل
ًهذه عقيدة يعرفها املسلمون مجيعا, لكن ممكن تأويلهـا أدامـك اهللا يعنـي 

َّحياة قررها ربنا هلؤالء الب ُأعامر أمتي «: رش مثلام قال الرسول عليه السالمً
 أدامــك اهللا يعنــي هــذه املــدة, »مــا بــني ســتني وســبعني وقــل مــن جيــوز ذلــك

ليس معنى أدامك اهللا يعني أبقاك اهللا إىل األبد; ألن هذه خصلة مزيـة تفـرد 
هبا ربنا عـز وجـل دون خلقـه فهـو األول والظـاهر والبـاطن سـبحانه وتعـاىل 

  .نا بيانه حول هذه الكلمة هذا الذي أرد
  )٠٠: ٠٠: ٥٣٤/٥٢ ("اهلدى والنور"
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א 
  ٢......................................................................................آتاب األسماء والصفات

  ٣.....باب في وجوب تصفية العقيدة مما شابها من البدع بما فيها أبواب األسماء والصفات] ١[

 في أهمية جعل العقيدة بما في ذلك توحيد األسماء والصفات أولى األولويات في باب] ٢[
  ١١...........................................الدعوة، مع بيان أهمية فهم السلف وخطورة التنكب عنه

  ١٨........باب هل ينبغي على الدعاة أن يتجنبوا الكالم على األسماء والصفات أمام العامة؟] ٣[

  ١٩......................... باب هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابهات أم من المحكمات؟]٤[

  ٢٠..................................................................................................باب منه] ٥[

  ٢٦....................................باب هل عقيدة السلفيين في الصفات هي عقيدة الصحابة؟] ٦[

  ٣١.................................................دة السلف في األسماء والصفاتباب أصول عقي] ٧[

  ٣٦............................................باب من أصول مذهب السلف في األسماء والصفات] ٨[

  ٣٨..................................................................................................باب منه] ٩[

  ٣٩.........................................باب أحاديث وآيات الصفات يجب إمرارها آما جاءت] ١٠[

أمرُّوها آما :"باب شرح ما جاء عن جماعة من السلف من قولهم في نصوص الصفات] ١١[
  ٤١..........................................................................................."جاءت بال تفسير

  ٤٢.....................باب معنى ما روي عن السلف من أنهم ال يفسرون نصوص الصفات] ١٢[
: ة من السلف من قولهم لمن سأل عن أحاديث الرؤيةباب شرح ما جاء عن جماع]١٣[
  ٤٣........................................................................................""امضها بال آيف"

  ٤٥.....................................................باب معنى التفويض في األسماء والصفات] ١٤[

  ٤٦............................................ باب بيان خطر التفويض وأنه ليس مذهب السلف]١٥[

  ٥٠............................................................ب هل التفويض هو مذهب السلف؟با] ١٦[

  ٥١...............................................................................................باب منه] ١٧[

  ٥٤...............................................................................................باب منه] ١٨[

  ٦٢............................؟»ُنِمرُّها آما جاءت«: باب هل التفويض مذهب السلف لقولهم] ١٩[

  ٦٤.........................................................................الزم القول بالتفويضباب ] ٢٠[
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  ٦٥............باب مناقشة الشيخ لمن يدعي أن مذهب الصحابة في الصفات هو التفويض] ٢١[

  ٨٥.......................................................باب الرد على من نسب التفويض للسلف] ٢٢[

  ٨٦................................................................عطلةباب الرد على المفوضة والم] ٢٣[

  ٩٤................................................................باب بيان خطر التفويض والتأويل] ٢٤[

باب مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه، وبيان ضالل المفوضة والمعطلة]٢٥[
.................................................................................................................٩٥  

  ٩٧.......لألشعري هو على طريقة التفويض" إلبانةا"باب الرد على من ادعى أن آتاب ] ٢٦[

"مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم:" باب بيان خطر التأويل ونقد مقولة]٢٧[
...............................................................................................................١٠٠  

  ١٠٥..............................................................باب بيان خطر التأويل والتفويض] ٢٨[

  ١٠٦.................................................. باب بيان خطر التأويل وجنايته على العقيدة]٢٩[

  ١٠٧........................................باب ال يجوز العدول عن ظاهر النصوص إال لقرينة] ٣٠[

  ١١١.............................................................باب هل التأويل من مذهب السلف؟] ٣١[

  ١١٤....................................................في أبواب الصفاتباب أثر القول بالمجاز ] ٣٢[

  ١١٦.......................باب ذآر بعض أهل الضالل من المعطلة في الصفات والرد عليهم] ٣٣[

  ١٢٤......باب مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه، وبيان ضالل المعطلة] ٣٤[

  ١٢٦.............................................................. باب الرد على المعطلة والمفوضة]٣٥[

  ١٣٤.باب بيان انحراف المعتزلة في األسماء والصفات واتِّباع األشاعرة والماتريدية لهم] ٣٦[

  ١٣٨.................................................................باب الفرق بين النفي والتعطيل] ٣٧[

  ١٤٠....................................................اب ذآر بعض رؤوس البدع من الجهميةب] ٣٨[

  ١٤١.............................................باب هل ثبت قتل خالد القسري للجعد بن درهم؟] ٣٩[

  ١٤٢........................................................باب جمهور الحنفية مؤولة في العقيدة] ٤٠[

  ١٤٣................................................................باب مذهب ابن حزم في الصفات] ٤١[

  ١٤٤......... في األسماء والصفات– رحمه اهللا -باب تنبيه حول عقيدة الشيخ الشعراوي ] ٤٢[

  ١٤٧.................................................................باب هل ُيَكفَّر من َأوَّل الصفات؟] ٤٣[

  ١٤٨................................................اتباب التعريف بالكرَّامية ومذهبهم في الصف] ٤٤[

  ١٤٩.....................................)التشبيه والتجسيم(باب بدعة الغلو في إثبات الصفات] ٤٥[
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  ١٥١..............................................................................باب ضالل المجسمة] ٤٦[

  ١٥٢................................................................باب من مفاسد الغلو في اإلثبات] ٤٧[

اب أهمية تصفية صحيح أحاديث الصفات من ضعيفها وبيان خطورة اإلخالل بذلك حيث ب] ٤٨[
  ١٥٤..........................................يؤدي إلى الغلو في باب اإلثبات، وضرب أمثلة على ذلك

  ١٥٨........................................باب  الدارمي مغال في اإلثبات مع إمامته في السنة] ٤٩[

  ١٥٩.................................................................بعض شبهات المفوضةباب رد ] ٥٠[

  ١٦١..........التنزيه عن التشبيه:باب الرد على شبهات المعطلة والمؤولة الصفات شبهة] ٥١[

  ١٦٢.............................................................................................باب منه] ٥٢[

  ١٦٣.......................................................................شبهة نفي حلول الحوادث] ٥٣[

اهللا فوق عرشه بذاته: باب الرد على من اتهم أهل السنة بأنهم حشوية ألنهم يقولون] ٥٤[
...............................................................................................................١٦٤  

 والرد على من استدل به على تأويل الصفات﴾ليس آمثله شيء﴿: باب معنى قوله تعالى]٥٥[

...............................................................................................................١٦٧  

 جهمية في العصر الحديث؟ والكالم على ضالل الجهمية، والرد على شبه باب هل هناك] ٥٦[
  ١٦٨..................................................................المعطلة، والكالم على حديث الجارية

  ١٨٠................................................باب الرد على المجسمة والمشبهة والمعطلة] ٥٧[

  ١٨٢........................................................................... باب الرد على المشبهة]٥٨[

  ١٨٣..........................................باب رد تهمة التجسيم عن شيخ اإلسالم ابن تيمية] ٥٩[

  ١٩٥..................................باب ذآر ما آلت إليه عقيدة الجويني إمام الحرمين وأبيه] ٦٠[

ع ابن الجوزي البن الجوزي؟ وبيان رجو» دفع شبة التشبية«باب هل تصح نسبة آتاب  ]٦١[
  ١٩٧..............................................................................................لمذهب السلف

  ٢٠٠...................باب تقسيم أسماء اهللا الحسنى من حيث معرفة الناس بها من عدمها] ٦٢[

  ٢٠٣........................................................باب وهل تشتق األسماء من الصفات؟] ٦٣[

" الدليل"لى وزن اسم الفاعل فهل نعدها اسًما هللا تعالى، وهل باب إذا جاءت صفة هللا ع] ٦٤[
  ٢٠٥.............................................................................................من أسماء اهللا؟

  ٢٠٧.........................................باب ما قد يستدل به على أن االسم والمسمى واحد] ٦٥[

  ٢٠٩..................................................باب هل وردت األسماء الحسنى في حديث؟] ٦٦[

من أحصاها «: باب هل صح حديٌث في تحديد أسماء اهللا الحسنى؟ وما معنى قوله ص ]٦٧[
  ٢١١...............................................................................................»دخل الجنة؟
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باب هل أسماء اهللا تعالى محصورة في التسعة وتسعين؟ وهل خطوط باطن الكف تدل  ]٦٨[

  ٢١٤...................................................................................................على ذلك؟

، والكالم حول التوسع في باب اإلسماء »إن هللا تسعة وتسعين اسًما«باب حال حديث ]٦٩[
  ٢١٥......................................................................................................الحسنى

وهل األسماء » من أحصاها دخل الجنة«: باب معنى قول النبي ص في األسماء الحسنى ]٧٠[
  ٢١٦........................................................................محصورة في التسعة والتسعين؟

  ٢١٧............باب هل من الممكن أن يتوصل عالم إلى تحديد األسماء التسعة والتسعين؟] ٧١[

  ٢٢٠.............................................»من أحصاها دخل الجنة«:  باب معنى قوله ص]٧٢[

  ٢٢٣............................................................................................. باب منه]٧٣[

  ٢٢٤...............................................................................باب اسم اهللا األعظم] ٧٤[

  ٢٢٥..................................................ربِّ ربِّ؟:باب ذآر اسم اهللا األعظم وهل هو] ٧٥[

  ٢٢٨.............................................................................................باب منه] ٧٦[

  ٢٢٩.................باب هل صح حديث أن النبي ص لم ُيِرد أن ُيعلِّم عائشة االسم األعظم؟] ٧٧[

  ٢٣٠....................................................................باب هل نثبت هللا اسم الطيب؟] ٧٨[

  ٢٣٢................................................................... باب هل النور من أسماء اهللا؟]٧٩[

  ٢٣٣.................................................................باب هل الساتر من أسماء اهللا؟] ٨٠[

  ٢٣٥................................................................باب ضبط اسم اهللا تعالى الستير] ٨١[

  ٢٣٦.................................................................باب هل المنتقم من أسماء اهللا؟] ٨٢[

  ٢٣٨......................................................هللا تعالى؟" الواهب"باب هل نثبت اسم ] ٨٣[

  ٢٣٩....................................................................................باب اسم الحنان] ٨٤[

  ٢٤٤.............................................................؟من إسماء اهللا» موجود«باب هل ] ٨٥[

  ٢٤٥...................................................باب هل الماآر والخادع من أسمائه تعالى؟] ٨٦[

باب ما تفسير اسمي الخالق والبارئ، وما الفرق بينهما، وطلب ذآر آتاب يشرح األسماء ] ٨٧[
  ٢٤٦...............................................................................الحسنى على منهج السلف

  ٢٤٧.................................................... باب هل يجوز أن يتسمى إنسان بالطبيب؟]٨٨[

  ٢٤٨.............................................................!من أسمائه تعالى؟" آه"باب هل ] ٨٩[

  ٢٤٩..................................................................باب هل القديم من أسماء اهللا؟] ٩٠[

  ٢٥٠...................................................................باب هل الماجد من أسماء اهللا] ٩١[
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  ٢٥٢..............................»إني انا الدهر «صباب معنى قوله تعالى على لسان نبيه ] ٩٢[

  ٢٥٤.....................................................باب هل ُيطلق على اهللا تعالى لفظ الذات؟] ٩٣[

  ٢٥٦.........................................باب هل يجوز إطالق لفظ شيء على اهللا عز وجل؟] ٩٤[

  ٢٥٧................................................باب إثبات قيام األفعال االختيارية بذاته تعالى] ٩٥[

  ٢٥٨.................................................................باب هل صفاته تعالى محدودة؟] ٩٦[

  ٢٥٩............................................................باب جواز الحلف بصفات اهللا تعالى] ٩٧[

  ٢٦٠.......................................................لحلف بيد اهللا وقدم اهللا؟باب هل يجوز ا] ٩٨[

  ٢٦٢........................................؟...باب هل يجوز التسمي بعبد الرحمة وعبد الرضا] ٩٩[

  ٢٦٣...........................................باب الفرق بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟] ١٠٠[

  ٢٦٤....................................................................... باب هل هللا صفات سلبية]١٠١[

  ٢٦٥........................................................................باب إثبات صفة الضحك] ١٠٢[

  ٢٦٦............................باب إثبات صفة الضحك والرد على من ضعَّف بعض أدلتها] ١٠٣[

  ٢٧١...........................................................................................باب منه] ١٠٤[

  ٢٧٢...........................................................................................باب منه] ١٠٥[

  ٢٧٤..........................................باب الرد على ابن حبان في تأويله صفة الضحك] ١٠٦[

  ٢٧٦....................................................باب خطأ من تأول صفة الضحك بالرضا] ١٠٧[

  ٢٧٧..............................................................هل ُتؤول صفة الضحك بالرضا؟] ١٠٨[

  ٢٧٨.............................................................بات صفة العجب هللا تعالىباب إث] ١٠٩[

  ٢٧٩باب إثبات صفة العجب والمغايرة بينها وبين صفة الضحك والرد على من تأولهما] ١١٠[

  ٢٨٠...........................................................................................باب منه] ١١١[

  ٢٨١.......ثبات قيام األفعال االختيارية بذاته تعالىباب إثبات صفة القرب هللا عزوجل وإ] ١١٢[

  ٢٨٢...........................................................................................باب منه] ١١٣[

  ٢٨٤...........................................................................................باب منه] ١١٤[

  ٢٨٥.......................باب إثبات صفة التقرب وغيرها هللا تعالى وبيان خطأ من تأولها] ١١٥[

  ٢٨٧...............................................................باب إثبات صفة الدنو هللا تعالى] ١١٦[

  ٢٨٩...........................................................................................باب منه] ١١٧[

  ٢٩٠..........................................................باب هل ُتَفسَّر صفة الدنو بالتجلي؟] ١١٨[
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لرد على من تأولهما والرد على بعض  باب إثبات صفتي المجيء واإلتيان هللا تعالى  وا]١١٩[

  ٢٩١...............................................................أصول أهل البدع في األسماء والصفات

  ٢٩٦..............................................باب إثبات صفة المجئ والرد على من تأولها] ١٢٠[

  ٢٩٨......................................................باب هل تثبت صفة الهرولة هللا تعالى؟] ١٢١[

  ٣٠١...........................................................................................باب منه] ١٢٢[

  ٣٠٣...........................................................................................باب منه] ١٢٣[

  ٣٠٤............................................ باب الرد على من تأول صفتي الرضا والغضب]١٢٤[

  ٣٠٥...............................................باب إثبات صفة اإلرادة والرد على من ردها] ١٢٥[

  ٣٠٩.........................................................................باب إثبات صفة التردد] ١٢٦[

  ٣١٢...............................................باب إثبات صفة النظر والرد على من تأولها] ١٢٧[

  ٣١٣..............................باب بيان خطأ المعتزلة في إنكارهم صفتي السمع والبصر] ١٢٨[

  ٣١٥................................................................. األذن؟باب هل نثبت هللا صفة] ١٢٩[

  ٣١٧....................................باب هل نثبت هللا تعالى صفتي االستهزاء والسخرية؟] ١٣٠[

  ٣٢٠.............................................................باب هل يوصف اهللا تعالى بالمكر] ١٣١[

  ٣٢٢......................................................................باب ما معنى سلطان اهللا؟] ١٣٢[

  ٣٢٣..........باب إثبات صفة النفس والتقرب وغيرهما هللا تعالى وبيان خطأ من َأوََّلهما] ١٣٣[

  ٣٢٥..................................................باب الرد على من أنكر صفة اليد هللا تعالى] ١٣٤[

  ٣٢٨........................." َأْيِديَناِممَّا َعِمَلْت: "في قوله تعالى" أيدينا"باب المقصود بـ] ١٣٥[

  ٣٢٩............................................."يد اهللا فوق أيديهم: "باب تفسير قوله تعالى] ١٣٦[

  ٣٣٣................................................﴿يد اهللا فوق أيديهم﴾: باب معنى قوله تعالى] ١٣٧[

  ٣٣٥................. من أحاديث الصفات؟»والذي نفسي بيده«: صباب هل قول النبي ] ١٣٨[

وبين » آلتا يدي ربي يمين« باب هل نثبت هللا صفة الشمال وآيف الجمع بين حديث ]١٣٩[
  ٣٣٦.......................................................................األحاديث التي فيها أن هللا شماًال؟

  ٣٣٨...........................................................................................باب منه] ١٤٠[

  ٣٣٩........................................................................................... منهباب] ١٤١[

  ٣٤١...........................................................................................باب منه] ١٤٢[

  ٣٤٣...........................................................................................باب منه] ١٤٣[
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  ٣٤٦...........................................................................................باب منه] ١٤٤[

  ٣٤٩...........................................................................................باب منه] ١٤٥[

  ٣٥١............................»...الحجر يمين اهللا«:  أنه قالص باب ما روي عن النبي] ١٤٦[

  ٣٥٢.......................باب إثبات صفة الساق هللا تعالى والرد على من تأول آية الساق] ١٤٧[

  ٣٥٤.................................................................................باب صفة الساق] ١٤٨[

  ٣٥٧.................................................القيامةباب آشف اهللا تعالى عن ساقه يوم ] ١٤٩[

  ٣٥٨..............................................................باب إثبات صفة الساق هللا تعالى] ١٥٠[

  ٣٥٩..................................................»يكشف ربنا عن ساقه«: باب حال حديث] ١٥١[

  ٣٦٠..............﴿يوم يكشف عن ساق﴾؟: باب هل يؤخذ بتفسير ابن عباس لقوله تعالى] ١٥٢[

  ٣٦٢....................................باب  هل نفى شيخ اإلسالم صفة الساق هللا عز وجل؟] ١٥٣[

  ٣٦٤......................................»يضع الجبار قدمه في النار «صباب معنى قوله ] ١٥٤[

  ٣٦٦................................................................باب هل نثبت هللا تعالى قدمين؟] ١٥٥[

  ٣٦٨.........................................................باب إثبات صفة العينين هللا عز وجل] ١٥٦[

  ٣٧٢...........................................................باب هل هناك نص بأن هللا عينين؟] ١٥٧[

  ٣٧٣..................باب اإليمان بأن اهللا يضع السموات على إصبع واألرض على إصبع] ١٥٨[

  ٣٧٤.........باب هل يقال أن هللا تعالى خمسة أصابع؟ وهل تثبت الصفة بداللة المفهوم؟] ١٥٩[

  ٣٧٥.........................................................باب هل تثبت صفة الحقو هللا تعالى؟] ١٦٠[

  ٣٧٦............................باب هل نثبت صفة  الُحَجز هللا تعالى أخًذا من حديث الرحم؟] ١٦١[

  ٣٧٧..........................﴿آل شيء هالك إال وجهه﴾: باب تفسير الوجه في قوله تعالى] ١٦٢[

  ٣٧٩...؟"إال ما أريد به وجهه"باب هل ُيفسَّر قوله تعالى ﴿ُآلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه﴾ بـ] ١٦٣[

  ٣٨٢........﴿ُآلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه﴾ ِبُمْلِكهِِ تعالى؟: ل فسر البخاري قوله تعالىباب ه] ١٦٤[

  ٣٨٤................................................................باب نسبة البداء إلى اهللا محال] ١٦٥[

  ٣٨٧..........................................................باب نسبة البداءة هللا تعالى ال يجوز] ١٦٦[

  ٣٨٨...........................................................................................باب منه] ١٦٧[

  ٣٨٩.....................باب من األدلة على تحريف التوراة أنه ُنسب فيها البداء هللا تعالى] ١٦٨[

  ٣٩٠........................................................باب بطالن نسبة االستراحة هللا تعالى] ١٦٩[



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٤٦٦ 
  ٣٩١........................................................................ نور؟باب هل اهللا تعالى] ١٧٠[

  ٣٩٢...........................................................................................باب منه] ١٧١[

باب هل يوصف اهللا تعالى بالقعود؟ والتنبيه على أن رواية األحاديث الضعيفة في أبوب ] ١٧٢[
  ٣٩٣...................الصفات مما يجرئ أهل البدع على وصف أهل السنة بالحشوية والمجسمة

  ٣٩٩..........................................باب هل يوصف اهللا تعالى بالقعود على العرش؟] ١٧٣[

  ٤٠١..................باب هل يقعد اهللا تعالى على العرش فيفضل منه مقدار أربع أصابع؟] ١٧٤[

  ٤٠٣......................................باب نفي صفة الجلوس هللا تعالى وبين الجنة والنار] ١٧٥[

  ٤٠٤....................................................باب هل ثبتت صفة الجلوس للرب تعالى] ١٧٦[

  ٤٠٥...........................................هل يوصف اهللا تعالى بأنه مستقر على العرش؟] ١٧٧[

  ٤٠٦......................باب هل هناك دليل ينفي أو يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشه؟] ١٧٨[

  ٤٠٨.............................................باب هل يوصف اهللا تعالى بالحرآة واالنتقال؟] ١٧٩[

باب هل تنسب الحرآة هللا تعالى؟ وهل يلزم  ذلك من إثبات صفة المجيء؟مع نقاش ] ١٨٠[
  ٤٠٩....................................................................................................حول ذلك

  ٤١٩................................................... تعالى؟باب هل نثبت الحواس الخمس هللا] ١٨١[

  ٤٢١..............................................................باب هل ينسب المكان هللا تعالى؟] ١٨٢[

  ٤٢٢......................باب هل تصح نسبة الجهة والمكان أو نفيهما عن اهللا عز وجل؟] ١٨٣[

  ٤٢٤................................................................باب هل ينسب الشر هللا تعالى؟] ١٨٤[

  ٤٢٥................................................................باب هل ينسب الشر هللا تعالى؟] ١٨٥[

  ٤٢٦..............................................»الشر ليس إليك«:  باب معنى قول النبي ص]١٨٦[

  ٤٢٧........................................................... باب هل ينسب الظلم إلى اهللا تعالى]١٨٧[

  ٤٢٩..................................................................... الملل هللا تعالىباب إضافة] ١٨٨[

  ٤٣٠...........................................................باب في إضافة الظل إلى اهللا تعالى] ١٨٩[

  ٤٣١........................................................................................... باب منه]١٩٠[

  ٤٣٢....................................................باب في إضافة المرض إلى اهللا عزوجل] ١٩١[

  ٤٣٤........................................................هل ثبتت إضافة الدار هللا تعالى؟باب ] ١٩٢[

  ٤٣٥...........................................................بشرف اهللا: باب حكم قول بعضهم] ١٩٣[

  ٤٣٧...............................»...الحجر يمين اهللا«:باب ما روي عن النبي ص أنه قال] ١٩٤[



@pbÑ—Üaì@öb8ÿa@lbnØ 
 ٤٦٧ 
  ٤٣٨.............يشير إلى اليمن»  َنَفَس الرحمن من هناإني أجد«: صباب معنى قوله ] ١٩٥[

  ٤٤٠.............................باب هل يصح حديث فيه أن روح الرحمن من جهة اليمن؟] ١٩٦[

  ٤٤١..........................................................باب جواز الحلف بصفات اهللا تعالى] ١٩٧[

  ٤٤٢........................................................... بشرف اهللا:باب حكم قول بعضهم] ١٩٨[

  ٤٤٤.........................................اهللا على ما يشاء قدير: باب هل يصح قول القائل] ١٩٩[

  ٤٥٣...........................................................................................باب منه] ٢٠٠[

  ٤٥٥.............................................جرت عادة اهللا على آذا: باب حكم قول القائل] ٢٠١[

  ٤٥٦......................................أطال اهللا بقاءك؟:  باب هل يجوز الدعاء ألحد بقولنا]٢٠٢[

  ٤٥٨................................................................ باب حكم قول القائل أدامك اهللا]٢٠٣[

  ٤٥٩.....................................................................................................الفهرس

  


